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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৯৯.০০১.১৯.১২৮৭ তািরখ: 
১৮ আগ  ২০১৯

৩ ভা  ১৪২৬

িবষয়: িব.িস.এস.িব.িস.এস.((সাধারণসাধারণ  িশ ািশ া) ) ক াডােররক াডােরর  কমকতাকমকতা  জনাবজনাব  মামা: : মা রমা র  রহমানরহমান  সহসহ  ২৪২৪  জেনরজেনর  ৩৮৩৮--
তমতম  িব.িস.এস.িব.িস.এস.  মৗিখকমৗিখক  পরী ায়পরী ায়  অংশ হেণরঅংশ হেণর  অ মিতঅ মিত  দানদান।।

সূ : মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা-এর ০৬-০৮-২০১৯ তািরখ
৩৭.০২.০০০০.১০৪.৪০.০১১.১৯.১৬৬২ নং ারক।

িমক নাম,পদবী ও বতমান কম ল
০১ জনাব মা: মা র রহমান (১৮১৩৬১২৫০৩৫)

ভাষক (দশন)
নবীনগর সরকাির কেলজ, নবীনগর, 

া ণবাড়ীয়া।
০২ জনাব নািদরা আ ার (১৭১৩৫১৪২০৪৫)

ভাষক (রা িব ান)
নবীনগর সরকাির কেলজ, নবীনগর, 

া ণবাড়ীয়া।
০৩ জনাব মা: সাইফলু ইসলাম (১৭১৩৫১৩৩০০৫)

ভাষক (বাংলা)
িবয়ানীবাজার সরকাির কেলজ, িবয়ানীবাজার, 

িসেলট।
০৪ জনাব মা: বলুবলু আহে দ (২৫৪৫৪)

ভাষক (রা িব ান)
সরকাির আিজজলু হক কেলজ, ব ড়া।

০৫ জনাব মা: রাজ ু হােসন (১৮১৩৬১৪২০২৮)
ভাষক (রা িব ান)

ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ, 
ামনগর, সাত ীরা।

      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।
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০৬ জনাব মা: শিরফলু ইসলাম 
(১৭১৩৫১৪৬০২৮)
ভাষক (সমাজিব ান)

প গড় সরকাির মিহলা কেলজ, প গড়।

০৭ জনাব নিন গাপাল বপারী (১৮১৩৬১০৯০০৬)
ভাষক (ইংেরিজ)

বর না সরকাির মিহলা কেলজ, বর না।
০৮ জনাব মা: সাহাগ িময়া (১৮১৩৬১১০০২০)

ভাষক (ইিতহাস)
বর না সরকাির মিহলা কেলজ, বর না।

০৯ জনাব দীপ িম ী
ভাষক (ব ব াপনা)

বর না সরকাির মিহলা কেলজ, বর না।
১০ জনাব মাছা: মকুতুজা বগম

ভাষক (বাংলা)
িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ, িড় াম।

১১ জনাব মা: র হােসন (১৬১৩৪১৪২০৩৩)
ভাষক (রা িব ান)

মিজদা খাতুন সরকাির মিহলা কেলজ, 
লালমিনরহাট।

১২ জনাব মহুা দ কিবর হােসন 
(১৮১৩৬১০৯০৩৮)

ভাষক (ইংেরিজ)
ন েকানা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা।

১৩ জনাব মা: মাহায়েম ল আেরিফন
ভাষক (রা িব ান)

ফলুবাড়ী সরকাির কেলজ, িদনাজপরু।
১৪ জনাব মা: তােহর শওকত

ভাষক (ইংেরিজ)
বা রবান সরকাির কেলজ, বা রবান পাবত  

জলা।
১৫ জনাব মা: কিবর হােসন (১৭১৩৫১৯০৪৩)

ভাষক (ইংেরিজ)
ার আ েতাষ সরকাির কেলজ, বায়ালখালী, 

চ াম।
১৬ জনাব মা: হাসান

ভাষক (ইিতহাস)
পটুয়াখালী সরকাির কেলজ, পটুয়াখালী।

১৭ জনাব মা: শিফ ল ইসলাম
ভাষক (ইসলাম িশ া)

পটুয়াখালী সরকাির কেলজ, পটুয়াখালী।
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১৮ জনাব মা: ইয়ািমন রহমান (১৭১৩৫১০৮০২৩)
ভাষক (ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত)

নাগরপরু সরকাির কেলজ, নাগরপরু, টা াইল।

১৯ জনাব মা: নজ ল ইসলাম (১৮১৩৬১০১০১৪)
ভাষক (অথনীিত)

সনবাগ সরকাির কেলজ, সনবাগ, নায়াখালী।
২০ জনাব দ ত সরকার (১৮১৩৬১২৫০৫০)

ভাষক (দশন)
সরকাির বীরে  র মাহা দ িড ী কেলজ, 

যেশার।
২১ জনাব মা: শাহাদৎ হােসন

ভাষক (দশন)
িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ, িড় াম।

২২ জনাব রােসল আহেমদ (১৮১৩৬১১০০২৮)
ভাষক (ইিতহাস)

নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ, নামগ ।
২৩ জনাব মা মা আ ার ত ী (১৮১৩৬১৪২০১৩)

ভাষক (রা িব ান)
নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ, নামগ ।

২৪ জনাব মা: মাতাহার হােসন 
(১৮১৩৬১০৯০০২)

ভাষক (ইংেরিজ)
সরকাির জােহদা সিফর মিহলা কেলজ, 

জামালপরু।
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।

২০-৮-২০১৯

সিচব
সিচেবর দ র
বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন

মিুশদা শারিমন
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৯৯.০০১.১৯.১২৮৭/১(৬) তািরখ: ৩ ভা  ১৪২৬
১৮ আগ  ২০১৯
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) অধ .........................................................................
৩) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) জনাব......................................................................................
৬) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২০-৮-২০১৯

মিুশদা শারিমন 
উপসিচব

৪


