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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

নৗ-পিরবহন ম ণালয় 
নৗ-পিরবহন অিধদ র 
কাঅিডেনটর শাখা 

১৪১-১৪৩, মিতিঝল বািণিজ ক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ন র ১৮.১৭.০০০০.০২৫.১০.০০৪.২২.৩৪৫ তািরখ: 

০৩ অে াবর ২০২২

১৮ আি ন ১৪২৯

িব ি / না শ

িবষয:় মিরনমিরন   ক ােডটক ােডট   ভিতভিত   পরী াপরী া   ২০২২২০২২ --২৩২৩  এরএর   শার ীিরকশার ীিরক  ওও  চচ  ( (কালারকালার   িভশনিভশন   ওও  া াণা াণ ) ) পরী াপরী া
সং াসং া   িব িিব ি

(ক) মিরন ক ােডট ভিত পরী া-২০২২ এর  শারীিরক (ওজন ও উ তা পিরমাপ, াতার, দৗড়, শআপ, রাপ আেরাহন)
ও চ  (কালার িভশন ও া াণ) পরী া আগামী ৬ অে াবর ২০২২ ি . তািরেখ সকাল ০৮.০০ ঘ কা হেত শারীিরক
িশ া ক  ( দােয়ল চ র সংল ), ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকায় অ ি ত হেব। 

(খ) ২৪ সে র ২০২২ ি . তািরেখ মিরন ক ােডট ভিত-২০২২ এর িলিখত পরী ার কািশত ফলাফেল িনবািচত সকল
াথ েক আগামী ৬ অে াবর ২০২২ ি . তািরেখ সকাল ০৭.৩০ ঘ কার মে  ধান ফটক িদেয় আবি কভােব শারীিরক

িশ া ক , ঢাকা িব িব ালয় সংল  মােঠ উপি ত হওয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা। উ  ােন খাবার য় কের
খাওয়ার ব া থাকেব।

(গ) াথ েদর াতার পরী ায় অংশ হেণর জ  অিতির  ১ (এক) সট পাষাক এবং ১  তায়ােল সে  আনেত হেব।
শারীিরক পরী ায় শারীিরক স মতা যাচাই করা হেব িবধায় য কােনা ঘটনার জ  ক প  দায়ী থাকেব না। এছাড়াও
দৗড়, শআপ, রাপ আেরাহন এর উপেযাগী পাষাক পড়েত হেব। 

(ঘ) চ  (কালার িভশন ও া াণ) পরী া জ  য কােনা চ  িবেশষ  হেত কালার াই  নয় উে খসহ িরেপাট হণ
করেত হেব এবং িরেপােটর ১ (এক) কিপ পরী ার সময় আনেত হেব। চ  (কালার িভশন ও া াণ) পরী ার খরচ

াথ েক বহন করেত হেব। চ  (কালার িভশন ও া াণ) পরী ার িফ ৫০০/- ( াচশত) টাকা (চাজ িতত), যা
ওেয়বসাইট (dos.gov.bd or doscadet.solutionart. net এর মা েম দান করেত হেব। িফ দােনর
পর DoS Copy, APPLICATION FOR CADET EYE TEST ি  কিপ এবং িলিখত পরী ার
ADMIT CARD  আনেত হেব।

(ঙ) শারীিরক ও চ  (কালার িভশন ও া াণ) পরী ায় অংশ হণকারীেদর িবভাজন িনে া  সংেযাজনীর মা েম
কাশ করা হেলা। 

(চ) শারীিরক ও চ  (কালার িভশন ও া াণ) পরী ার িবষেয় ফান নং- ০১৮১০০০১১৯০, ০১৫৭১১৩৩১৮৮ যাগােযাগ
করা যােব। 
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৩-১০-২০২২
ক াে ন সাঈদ আহেমদ

ন ক াল সােভয়ার এ  এ ািমনার ও সদ
সিচব, সমি ত মিরন ক ােডট ভিত পরী া

পিরচালনা কিম
ফান: +৮৮০২৯৫১৩৩০৫

ফ া : +৮৮০২৯৫৮৭৩০১
ইেমইল: info@dos.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সমি ত মিরন ক ােডট ভিতর শারীিরক পরী ায় অংশ হণকারী সকল পরী াথ । 
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