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িবষয়: ৩৮তম৩৮তম  িব.িস.এসিব.িস.এস  পরী ায়পরী ায়  অংশঅংশ  হেণরহেণর  জজ   আেবদনআেবদন  পপ ।।
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        উপযু  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত িব.িস.এস (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত
কমকতাগেণর অ েল ৩৮তম িব.িস.এস মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  িন বিণত শতসােপে
অ মিত দান করা হেলা।

িমক নাম,পদবী ও বতমান কম ল
০১. জনাব মা: তামজীদ হােসন (১৮১৩৬১৪২০৩০)

 ভাষক (রা িব ান)
 কলােরায়া সরকাির কেলজ, সাত ীরা।

০২. জনাব মা: আ লু হািমদ (১৮১৩৬১০৮০৪১)
ভাষক (ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত)
 সরকাির শাহ লতান কেলজ, ব ড়া

০৩. জনাব মা: শামীম আলী- (১৭১৩৫১৩৩০৬৫)
 ভাষক (বাংলা)

 ি য়া সরকাির িসিট কেলজ, ি য়া।

শতসমহূ:
(ক) াথীত পেদ চাকির পেল বতমান চাকরী হেত ই ফা িদেত হেব;
(খ) সরকােরর কান দনা-পাওনা থাকেল তা পিরেশাধ করেত হেব;
(গ) কান িবভাগীয় মামলা থাকেল তা িন ি  না হওয়া পয  তােক িবমু  করা হেব না;
(ঘ) শতাধীেন কান িশ ণ হণ কের থাকেল িশ েণর শতসমহূ অব ই পালন করেত হেব।
(ঙ) কান িলেয়ন বা ডপিুটশন দান করা হেবনা।
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সিচব,বাংলােদশ কম কিমশন,আগারগঁাও,ঢাকা।

মিুশদা শারিমন
উপসিচব
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