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লবলেআরলসর উদেযাদগ এদিচার টরলিও লাইদসন্স পলরক্ষা-২০১৭  

 

G¨v‡gPvi †iwWI (n¨vg †iwWI wnmv‡eI cwiwPZ) mvaviYZ wbw`©ó †eZvi Zi‡½ wbR¯^ we‡bv`b, AevwYwR¨Kfv‡e Z_¨ Av`vb 

cÖ`vb, M‡elYv, e¨w³MZ cÖwk¶Y Ges Riæix Ae¯ ’vq e¨eüZ GKwU ‡Uwj‡hvMv‡hvM mvwf©m| ÔG¨v‡gPviÕ kãwU mvaviYZ Avw_©K 

mswkøóZvwenxb m¤ú~Y© e¨w³MZfv‡e cÖhyw³ msµvšÍ wel‡q AvMÖnx e¨enviKvix‡K evwYwR¨K eªWKvw÷s, RbwbivcËv cÖ`vbKvix 

ms¯ ’v A_ev †ckv`vi Uz-I‡q mvwf©m n‡Z c„_K Kivi Rb¨ e¨envi Kiv nq| ˆ`e ỳwe©cvK, জরুরী Ae¯ ’vq G¨v‡gPvi †iwWI 

mvwf©m †Uwj‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi GKwU ¸iæZ¡c~Y© Ask wnmv‡e f~wgKv iv‡L|  

12/09/1991 Zvwi‡L mv‡eK evsjv‡`k Zi½ I †eZvi †ev‡W©i 18Zg সভায় G‡`‡k cÖ_g G¨v‡gPvi †iwWI mvwf©m cÖeZ©‡Yi 

Rb¨ jvB‡mÝ cÖ`vb Kivi লসদ্ধান্ত M „nxZ nq। AZtci cÖ_g G †`‡k 13-14/12/1995 Zvwi‡L G¨v‡gPvi †iwWI cix¶v AbywôZ 

nq| hvnvi djvdj evsjv‡`k Zi½ I †eZvi †evW© n‡Z 20/01/1996 Zvwi‡L †NvlYv Kiv nq| Gici evsjv‡`k Zi½ I 

†eZvi †evW© Gi Aax‡b GKvwaKevi G¨v‡gPvi †iwWI cix¶v AbywôZ nq| 

পরবর্তীদর্ লবলেআরলস হদর্ ২০০৩, ২০০৮ এবাং সবতদশষ ২০১৩ সাদল এযাদিচার টরলিও পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ২০১৩ সাদলর 

পরীক্ষায় ১৬৬ জি অাংশগ্রহণ কদরি র্ন্মদযয ১৪৭ জি পরীক্ষার্তী কৃর্কা ত হি। eZ©gv‡b ২৯৭ Rb e¨w³ A¨v‡gPvi †iwWI jvB‡mÝ 

MÖnY K‡i e¨w³MZ D‡`¨v‡M GB †iwWI পলরচালিা Ki‡Q|  গর্ ১৯-০৫-২০১৫ র্ালরদে “Instructions for Amateur 

Radio Usages and Procedures in Bangladesh” িািক লিদেতলশকা েকালশর্ হয়। উক্ত লিদেতলশকার আদলাদক অেয 

১৯ আগস্ট, ২০১৭ র্ালরদে এযাদিচার টরলিও সালভতস পরীক্ষা-২০১৭ অিুলির্ হদর্  াদে। বলণতর্ পরীক্ষায় আদবেিকারীগদণর লিম্নর্ি 

লশক্ষাগর্ ট াগযর্া এসএসলস এবাং বয়স সবতলিম্ন ১৮ (আঠাদরা) বৎসর লিযতারণ করা হদয়লিল।   এযাদিচার টরলিও সালভতস পরীক্ষা-

২০১৭ অাংশগ্রহণ করার জিয ২৫৯ জি আদবেি কদরি। র্ন্মদযয ২৫৪ জি পলরক্ষার্তীর আদবেি সলঠক বদল লবদবলচর্ হওয়ায় সলঠক 

আদবেিকারীদের একলে পূণতাঙ্গ  র্াললকা লবলেআরলস’র ওদয়ব সাইদে েকাশ করা হদয়দি। এদক্ষদে উদেেয ট , আদবেিকারীদের 

িদযয এসএসলস সিে োপ্ত হদর্ শুরু কদর লপএইচলি লিগ্রীযারী সিাদজর লবলভন্ন স্তদরর টেণীদপশাজীলব েলর্লিলয রদয়দিি। এযাদিচার 

টরলিও সালভতস পরীক্ষা-২০১৭ এ উত্তীণত পলরক্ষার্তীগণদক লবলেআরলস হদর্ “Amateur Radio Service Certificate” 

িািক একলে সিে পে েোি করা হদব। পরবর্তীদর্ উত্তীণত পরীক্ষার্তীদের আদবেদির টেলক্ষদর্ র্াদের অিুকূদল “Call Sign” এবাং 

“Amateur Radio License” েোি করা হদব। 

 

cÖvcK, 

 

gvbbxq m¤úv`K/ cÖavb evZ©v m¤úv`K, ‰`wbK msev`cÎ; 

†nW Ae wbDR/ Pxd wbDR GwWUi; 

evZ©v ms¯’v/ ‡Uwjwfkb P¨v‡bj/†iwWI P¨v‡bj; 

AbjvBb wbDR, XvKv, evsjv‡`k| 

 

[¯^vÿwiZ] 

(‡gvt RvwKi †nv‡mb Luvb) 

wmwbqi mnKvix cwiPvjK 

wgwWqv DBs, wewUAviwm| 

 

 


