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২৩ াবণ ১৪২৬

িবষয়: িব.িস.এসিব.িস.এস ( (সাধারণসাধারণ  িশ ািশ া) ) ক াডারক াডার  কমকতাগেণরকমকতাগেণর  ৩৮তম৩৮তম  িব.িস.এসিব.িস.এস  মৗিখকমৗিখক  পরী ায়পরী ায়
অংশ হেণরঅংশ হেণর  অ মিতঅ মিত  দানদান।।

সূ : মাউিশ:২৯-০৭-২০১৯ তািরখ ৩৭.০২.০০০০.১০৪.৪০.০১১.১৯.১৫৯০ নং ারক

িমক নাম,পদবী ও বতমান কম ল
০১.                                জনাব মা: আব ুনােছর (১৮১৩৬১৩৩০০৬)

ভাষক (বাংলা)
মহীপরু হাজী মহসীন সরকাির কেলজ,পাঁচিবিব,জয়পরুহাট।

০২. জনাব আবরার হাসান
ভাষক (অথনীিত)

ডামার সরকাির কেলজ, ডামার,নীলফামারী।
০৩. জনাব কাম াহার রীমা(২৫৫১৮)

ভাষক (রা িব ান)
নরিসংদী সরকাির কেলজ,নরিসংদী।

০৪ জনাব রা ল ঘাষ পলাশ
ভাষক (অথনীিত)

হিবগ  সরকাির কেলজ,হিবগ ।
০৫ জনাব মা: িরফাত হাসান (১৭১৩৫১৪২০৬২)

ভাষক (রা িব ান)
সরকাির সাহরাওয়াদী কেলজ,িপেরাজপরু।

০৬ জনাব মা: সানাউ াহ (১৮১৩৬১৩৩০৩০)
ভাষক (বাংলা)

সরকাির সাহরাওয়াদী কেলজ,িপেরাজপরু।
০৭ জনাব সাই র রহমান

ভাষক (অথনীিত)
রাণী ভবানী সরকাির মিহলা কেলজ,নােটার।

    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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০৮ জনাব মা: আিরফ উি ন (১৮১৩৬১২৫০৩৯)
ভাষক (দশন)

হািতয়া ীপ সরকাির কেলজ,হািতয়া, নায়াখালী।

০৯ জনাব সাখাওয়াত হােসন (১৮১৩৬১০১০৩৫)
ভাষক (অথনীিত)

মলা হ সরকাির কেলজ,জামালপরু।
১০ জনাব মা: মাতাহার হােসন (১৮১৩৬১০৯০০২)

ভাষক (ইংেরিজ)
সরকাির জােহদা সিফর মিহলা কেলজ,জামালপরু।

১১ জনাব মা ািফজরু রহমান (১৮১৩৬১০১০০৪)
ভাষক (অথনীিত)

মলা হ সরকাির কেলজ,জামালপরু।
১২ জনাব মা: রিবউল আলম (১৮১৩৬১৩৩০২০)

ভাষক (বাংলা)
রবড়ুা শহীদ িৃত সরকাির কেলজ, িম া।

১৩ জনাব জনুােয়ত শরীফ (১৮১৩৬১৪২০৫৫)
ভাষক (রা িব ান)

মাদারগ  এ.এইচ. জড.সরকাির কেলজ,জামালপরু।
১৪ জনাব মা: ইসমাইল হােসন

ভাষক (অথনীিত)
মাদারগ  এ.এইচ. জড.সরকাির কেলজ,জামালপরু।

১৫ জনাব শাহী র আলম সাকী (১৭১৩৫১১০০০২)
ভাষক (ইিতহাস)

হিবগ  সরকাির মিহলা কেলজ,হিবগ ।
১৬ জনাব িজপ ু চৗধুরী

ভাষক (ইংেরিজ)
নামগ  সরকাির কেলজ, নামগ ।

১৭ জনাব ছািদকা আ ার
ভাষক (অথনীিত)

নামগ  সরকাির কেলজ, নামগ ।
১৮ জনাব িরপা ফরেদৗসী

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

১৯ জনাব মা: মা ািফজরু রহমান
ভাষক (দশন)

চঁাদপরু সরকাির মিহলা কেলজ,চঁাদপরু।
২০ জনাব মা: আিন র রহমান

ভাষক (দশন)
চঁাদপরু সরকাির মিহলা কেলজ,চঁাদপরু।
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২১ জনাব আব ুসাঈদ
ভাষক (বাংলা)

চঁাদপরু সরকাির মিহলা কেলজ,চঁাদপরু।
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।

৭-৮-২০১৯

সিচব 
সিচেবর দ র
বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন

মিুশদা শারিমন
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৯৯.০০১.১৯.১২৫০/১ তািরখ: ২৩ াবণ ১৪২৬
০৭ আগ  ২০১৯

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

৭-৮-২০১৯

মিুশদা শারিমন 
উপসিচব
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