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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৯৯.০০১.১৯.১১২৩ তািরখ: 
২৩ জলুাই ২০১৯

৮ াবণ ১৪২৬

িবষয়: িব.িস.এস.িব.িস.এস.((সাধারণসাধারণ  িশ ািশ া) ) ক াডােররক াডােরর  কমকতাগেণরকমকতাগেণর  ৩৮৩৮--তমতম  িব.িস.এস.িব.িস.এস.  মৗিখকমৗিখক  পরী ায়পরী ায়
অংশ হেণরঅংশ হেণর  অ মিতঅ মিত  দানদান  সংেগসংেগ।।

সূ : মা.উ.িশ. অিধদ েরর ২১-০৭-২০১৯ তািরেখর ৩৭.০২.০০০০.১০১.০২৫.০০০১.১৯-৬৯৮৭
নং ারক

উপযু  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িনে া  কমকতাগেণর
অ েল ৩৮-তম িব.িস.এস. মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর অ মিত দান করা হেলা:

িমক নাম, পদবী ও কম ল
০১ জনাব মা: মিহবলু হাসান (১৮১৩৬১২৮০৫৬)

ভাষক (পদাথিবদ া)
যেশার সরকাির িসিট কেলজ, যেশার।

০২ জনাব ক. এম. আিত র রহমান (১৮১৩৬১২৮০৫৯)
ভাষক (পদাথিবদ া)

সরকাির আকবর আলী কেলজ, িসরাজগ ।
০৩ জনাব লতান মাহমদু

ভাষক (উি দিবদ া)
া ণবািড়য়া সরকাির মিহলা কেলজ, া ণবািড়য়া।

            
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  িবমু  করা হেব না;
(ঘ) শতাধীেন কান িশ ণ হণ কের থাকেল িশ েণর শতসমহূ অব ই পালন করেত হেব এবং
 (ঙ) কান িলেয়ন বা ডপিুটশন দান করা হেব না।

২৪-৭-২০১৯

সিচব, বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালয়, 
ঢাকা।

মিুশদা শারিমন
উপসিচব
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) জনাব.................................................................................
৫) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মিুশদা শারিমন 
উপসিচব
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