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নাং- ৮০.১১০.০৩৮.০০.০০.০১৯.২০১৯-৩৭                                                                                            তামরখ: ২০ শেব্রুয়ামর, ২০২০ 

 

মবষয় : মবমসএস কযাডারভুক্ত কর্ মকতমাদের মসমনয়র শেল পদোন্নমত পরীক্ষা শেব্রুয়ামর, ২০২০ এর পরীক্ষার শকদের নার্, পরীক্ষার সর্য়সূমি, তামরখ   

         ও মবষয় সম্পমকমত মনদে মশাবলী  

 

পরীক্ষার শকদের নার্, সর্য়সূমি, তামরখ  ও মবষয় 
 

পরীক্ষার তামরখ, 

মেন ও সর্য় 
পরীক্ষার শকদের নার্ 

শে সব কযাডাদরর কর্ মকতমাদের পরীক্ষা অনুমিত হদব তাঁদের 

মবষদয়র নার্ ও শকাড নম্বর 
পরীক্ষার মবষয়/পত্র 

১ ২ ৩ ৪ 

২৮.০২.২০২০মি. 

শুক্রবার  

সকাল ৯:০০-

১২:০০টা 

 

বাাংলাদেশ সরকারী  কর্ ম 

কমর্শদনর প্রধান কাে মালয়, শশর-

ই-বাাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

[ ৭১, মর্লনায়তন ] 

১. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (মহসাব মবজ্ঞান)-  ১০১ 

২. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (আরমব)-১০৬ 

৩. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (বাাংলা)- ১০৮ 

৪. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (উমিে মবজ্ঞান)- ১১১ 

৫. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (রসায়ন)- ১১৩ 

৬. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (রসায়ন)-ননদটক- ৯৬১ 

তৃতীয় পত্র:  

সাংমিষ্ট কযাডারভুক্ত 

কর্ মকতমাদের মনজস্ব 

কাে মাবলীর সদে 

সম্পমকমত 

মবষয়াবলী। 

২৮.০২.২০২০মি. 

শুক্রবার 

মবকাল ২:০০-

৫:০০টা 

বাাংলাদেশ সরকারী  কর্ ম 

কমর্শদনর প্রধান কাে মালয়, শশর-

ই-বাাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

[ ৭১, মর্লনায়তন ] 

১. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (অর্ মনীমত)- ১১৫ 

২. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (মশক্ষা)-১১৬ 

৩. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (ইাংদরজী)-১১৭ 

৪. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (ভূদগাল)- ১১৯ 

৫. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (ইমতহাস)- ১২১ 

৬. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (ইসলাদর্র ইমত: ও সাংস্কৃমত)- ১২৪ 

৭.  মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (ইসলার্ী মশক্ষা)- ১২৫ 

তৃতীয় পত্র: 

সাংমিষ্ট কযাডারভুক্ত 

কর্ মকতমাদের মনজস্ব 

কাে মাবলীর সদে 

সম্পমকমত 

মবষয়াবলী। 

সরকামর টিিাস ম শেমনাং কদলজ, 

ধানর্মি, ঢাকা। 

মবমসএস (স্বাস্থ্য)- ৯১০ 

শরমজিঃ নাং (৭০০০০৭ - ৭০১৩৬৮ পে মন্ত)  = ৯৭৯ জন 

তৃতীয় পত্র: 

সাংমিষ্ট কযাডারভুক্ত 

কর্ মকতমাদের মনজস্ব 

কাে মাবলীর সদে 

সম্পমকমত 

মবষয়াবলী। 

শশদর বাাংলা নগর সরকামর 

বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়,  

আগারগাঁও, ঢাকা। 

মবমসএস (স্বাস্থ্য)- ৯১০ 

শরমজিঃ নাং (৭০১৩৬৯ - ৭০২৭৪৯ পে মন্ত )= ৯৮১ জন 

 

মবমসএস স্বাস্থ্য (শডন্টাল)- ৯১১  

শরমজিঃ নাং(৭০০০১৪ - ৭০২৭৪০পে মন্ত ) = ৬১ জন 

তৃতীয় পত্র: 

সাংমিষ্ট কযাডারভুক্ত 

কর্ মকতমাদের মনজস্ব 

কাে মাবলীর সদে 

সম্পমকমত 

মবষয়াবলী। 

ক্রর্শ/০২ 

মবমসএস কযাডারভুক্ত কর্ মকতমাদের 

মসমনয়র শেল পদোন্নমত পরীক্ষা 

শেব্রুয়ামর, ২০২০ এর পরীক্ষার শকদের 

নার্, পরীক্ষার সর্য়সূমি, তামরখ  ও 

মবষয় সম্পমকমত মনদে মশাবলী 
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পরীক্ষার তামরখ, 

মেন ও সর্য় 
পরীক্ষার শকদের নার্ 

শে সব কযাডাদরর কর্ মকতমাদের পরীক্ষা অনুমিত হদব তাঁদের 

মবষদয়র নার্ ও শকাড নম্বর 
পরীক্ষার মবষয়/পত্র 

১ ২ ৩ ৪ 

২৯.০২.২০২০মি. 

শমনবার 

সকাল ১০:০০-

১:০০ টা 

সরকামর টিিাস ম শেমনাং কদলজ, 

ধানর্মি, ঢাকা। 

মবমসএস (শজনাদরল কযাডার ) 

(সকল) 

এবাং 

মবমসএস (স্বাস্থ্য)-৯১০ 

শরমজিঃ নাং (৭০০০০৬ -  

৭০১৩৬৮ পে মন্ত) = ১১২৩ জন 

সকল কযাডাদরর কর্ মকতমাদের 

জন্য। 

বাাংলাদেশ ও িলমত 

মবষয়াবলী 

(Bangladesh and 

Curent Affairs).-০০১ 

প্রর্র্ পত্র 

শশদর বাাংলা নগর সরকামর 

বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়,  

আগারগাঁও, ঢাকা। 

মবমসএস (সাধারণ মশক্ষা) 

ও 

মবমসএস (কামরগমর মশক্ষা) 

(সকল মবষদয়র) 

 

মবমসএস (স্বাস্থ্য)-৯১০ 

শরমজিঃ নাং (৭০১৩৬৯ - ৭০২৪৯৭ 

পে মন্ত) = ৯২৭ জন 

বাাংলাদেশ সরকারী  কর্ ম 

কমর্শদনর প্রধান কাে মালয়, শশর-

ই-বাাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

[ ৭১, মর্লনায়তন ] 

মবমসএস (স্বাস্থ্য)-৯১০ 

শরমজিঃ নাং (৭০২৪৯৮ - ৭০২৭৪৯ 

পে মন্ত) = ২০০ জন 

 

মবমসএস স্বাস্থ্য (শডন্টাল)-৯১১ 

শরমজিঃ নাং (৭০০০১৪ - ৭০২৭৪০ 

পে মন্ত) = ৬৭ জন 

২৯.০২.২০২০মি. 

শমনবার 

মবকাল  ২.০০-

৫:০০ টা 

সরকামর টিিাস ম শেমনাং কদলজ, 

ধানর্মি, ঢাকা। 

মবমসএস (শজনাদরল কযাডার ) 

(সকল) 

এবাং  

মবমসএস (স্বাস্থ্য)-৯১০ 

শরমজিঃ নাং (৭০০০০৭ - 

৭০১৩৬৮ পে মন্ত)=১১৭৩ 

সকল কযাডাদরর কর্ মকতমাদের 

জন্য। 

সকল সরকামর অমেদসর 

শক্ষদত্র প্রদোজয আইন, মবমধ ও 

পদ্ধমত (Law, Rules and 

Regulations 

applicable to all 

Government Offices)-

০০২ 

 

 

 

মিতীয় পত্র 

শশদর বাাংলা নগর সরকামর 

বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়,  

আগারগাঁও, ঢাকা। 

মবমসএস (সাধারণ মশক্ষা) 

ও 

মবমসএস (কামরগমর মশক্ষা) 

(সকল মবষদয়র) 

 

মবমসএস (স্বাস্থ্য)-৯১০ 

শরমজিঃ নাং (৭০১৩৬৯ - ৭০২৪৯৭ 

পে মন্ত) = ৯৮৬ জন 

বাাংলাদেশ সরকারী  কর্ ম 

কমর্শদনর প্রধান কাে মালয়, শশর-

ই-বাাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

[ ৭১, মর্লনায়তন ] 

মবমসএস (স্বাস্থ্য)-৯১০ 

শরমজিঃ নাং (৭০২৪৯৮ - ৭০২৭৪৯ 

পে মন্ত) = ২০৯ জন 

 

মবমসএস স্বাস্থ্য  (শডন্টাল)-৯১১ 

শরমজিঃ নাং (৭০০০১৪ - ৭০২৭৪০ 

পে মন্ত) = ৭১ জন 

 

ক্রর্শ/০৩ 
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পরীক্ষার তামরখ, 

মেন ও সর্য় 

পরীক্ষার শকদের নার্ শে সব কযাডাদরর কর্ মকতমাদের পরীক্ষা অনুমিত হদব তাঁদের 

মবষদয়র নার্ ও শকাড নম্বর 

পরীক্ষার মবষয়/পত্র 

১ ২ ৩ ৪ 

০১.০৩.২০২০মি. 

রমববার 

সকাল ১০:০০-

১:০০ টা 

বাাংলাদেশ সরকারী  কর্ ম 

কমর্শদনর প্রধান কাে মালয়, শশর-

ই-বাাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

[ ৭১, মর্লনায়তন ] 

১. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (ব্যবস্থ্াপনা)- ১২৯ 

২. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (ব্যবস্থ্াপনা) নন-শটক- ৯৬৩ 

৩. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (র্াদকমটিাং)-১৩০ 

৪. মবমসএসসাধারণ মশক্ষা (গমণত)-১৩১ 

৫. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (গমণত-ননদটক)- ৯৬২ 

৬. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (যুমক্তমবদ্যা ও েশ মণ)-১৩৬ 

৭. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (পোর্ ম মবজ্ঞান)-১৩৭ 

৮. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (পোর্ ম মবজ্ঞান ননদটক- ৯৬০ 

৯. মবমসএস (পশুসম্পে)- ৮৭০ 

১০.মবমসএস (গণপূতম মসমিল)- ৮৯১ 

১১. মবমসএস গণপূতম (ই/এর্)- ৮৯২ 

১২. মবমসএস সড়ক ও জনপর্ (মসমিল)-৮৯৫ 

১৩. মবমসএস (তথ্য কামরগমর)- ৯২৪ 

১৪. কামরগামর মশক্ষা (মসমিল শটকদনালমজ)-৯৫১ 

১৫. কামরগামর মশক্ষা (ইদলকমেকযাল  শটকদনালমজ)-৯৫৩ 

১৬. কামরগামর মশক্ষা (শর্কামনকযাল শটকদনালমজ)-৯৫৫ 

তৃতীয় পত্রিঃ সাংমিষ্ট 

কযাডারভুক্ত 

কর্ মকতমাদের মনজস্ব 

কাে মাবলীর সদে 

সম্পমকমত 

মবষয়াবলী। 

০১.০৩.২০২০মি. 

রমববার 

মবকাল  ১:৩০-

৪:৩০ টা 

বাাংলাদেশ সরকারী  কর্ ম 

কমর্শদনর প্রধান কাে মালয়, শশর-

ই-বাাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

[ ৭১, মর্লনায়তন ] 

১. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (রাষ্ট্রমবজ্ঞান)-১৩৮ 

২. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (র্দনামবজ্ঞান)-১৩৯ 

৩. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (সাংস্কৃমত)-১৪২ 

৪. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (সর্াজ কর্ ম)-১৪৩ 

৫. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (সর্াজ মবজ্ঞান)-১৪৪ 

৬. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (মৃমিকা, পামন ও পমরদবশ)-১৪৫ 

৭. মবমসএস সাধারণ মশক্ষা (প্রামণমবদ্যা)-১৪৮ 

৮. মবমসএস (বন)-৫৮০ 

৯.  মবমসএস (প্রশাসন)-৮০১ 

১০. মবমসএস (শুল্ক ও আবগারী)-৮০৪ 

১১. মবমসএস (কর)-৮০৫ 

১২. মবমসএস (পররাষ্ট্র)-৮০৬ 

১৩.মবমসএস (ডাক)-৮০৭ 

১৪. মবমসএস (পুমলশ)-৮০৮ 

১৫. মবমসএস (আনসার)-৮০৯ 

১৬. মবমসএস (বামণজ্ে)-৮১১ 

১৭. মবমসএস (তথ্য সাধারণ)-৮১২ 

১৮. মবমসএস (পমরবার পমরকল্পনা-৮১৩ 

১৯. মবমসএস (কৃমষ সম্প্রসারণ)-৮৩৭ 

২০. মবমসএস (র্ৎস্য)-৮৩৮ 

২১. মবমসএস (কৃমষ মৃমিকা সম্পে)-৮২৩ 

তৃতীয় পত্রিঃ সাংমিষ্ট 

কযাডারভুক্ত 

কর্ মকতমাদের মনজস্ব 

কাে মাবলীর সদে 

সম্পমকমত 

মবষয়াবলী। 

 

শোগ্য প্রার্ীদের নাদর্র তামলকা বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন সমিবালদয়র ওদয়বসাইদট শেয়া হদব। শোগ্য প্রার্ীদের ওদয়ব সাইট হদত প্রদবশপত্র 

ডাউনদলাড কদর সাংগ্রহ করদত হদব। কমর্শন হদত শকান প্রকার প্রদবশপত্র/ডুমিদকট প্রদবশপত্র প্রোন করা হদব না। মলদর্াদকাড উিরপত্র পূরদণর মনয়র্াবলী 

এবাং এ সাংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য কর্ ম কমর্শদনর ওদয়বসাইট www.bpsc.gov.bd. এ পাওয়া োদব। 

 

 

 

[শর্ািঃ রাজা মর্য়া] 

পমরিালক [উপসমিব] 

শোন:৫৫০০৬৬৩০ 
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মসমনয়র শেল পদোন্নমত পরীক্ষা শেব্রুয়ামর, ২০২০ সম্পমকমত মনদে মশাবলী 

 

১. প্রদবশপত্র ব্যতীত শকান প্রকার বই, কাগজপত্র, ব্যাগ, মিেদকস, শর্াবাইল শোন, সাদয়মন্টমেক কযালকুদলটর ইতযামে পরীক্ষা হদল আনা সম্পূণ ম 

মনমষদ্ধ। প্রদবশপত্র ছাড়া শকান পরীক্ষার্ীদক পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ করদত শেয়া হদব না। এ পরীক্ষা কমর্শদনর শকান আঞ্চমলক অমেদস অনুমিত  

হদব না, শুধু ঢাকায় অনুমিত হদব। 
 

২. পরীক্ষায় শে শকান রকর্ অসদুপায় অবলম্বদনর জন্য একজন পরীক্ষার্ীদক হল হদত বমহষ্কার করা হদত পাদর। পরীক্ষার্ী পরীক্ষায় নকল করদল  

বা অন্য শকান অসদুপায় অবলম্বন করদল বা শকান অসোিরদণর জন্য শোষী সাব্যস্ত হদল তাঁদক িমবষ্যদত কমর্শন কতৃমক গৃহীত মসমনয়র শেল 

পদোন্নমত পরীক্ষা/অন্য শে  শকান পরীক্ষায় অাংশ গ্রহদণর জন্য এবাং কমর্শন কতৃমক মবজ্ঞামপত শে শকান পদের জন্যও অদোগ্য শোষণা করা হদত 

পাদর। এছাড়া, শক্ষত্রমবদশদষ  র্ার্লা োদয়র পূব মক আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থ্ার হাদতও উক্ত পরীক্ষার্ীদক শসাপে ম করা হদত পাদর। তদুপমর 

মবিাগীয় র্ার্লা োদয়র করার জন্যও কমর্শন সাংমিষ্ট কতৃমপদক্ষর মনকট সুপামরশ করদত পাদর। 
 

৩. মসমনয়র শেল  পদোন্নমত পরীক্ষা মলদর্া শকাড পদ্ধমতদত অনুমিত হদব মবধায় প্রিমলত খাতার ১র্ পৃিায় মলদর্া শকাদডর একটি কমম্পউটার েরর্ 

র্াকদব। উক্ত েরদর্র উপদরর অাংশটি পরীক্ষার্ীদের মনদনাক্ত মনদে মশ র্দত পূরণ করদত হদব। 
 

 ক. মলদর্া শকাদডর ১র্ অাংশটি পরীক্ষার্ীরা কলর্ মেদয় পূরণ করদবন। শকান বৃি িরাট করদত ভুল করদল শসটি কাটা মেদয় সঠিক বৃি পূরণ 

করদবন। 
 

 খ. নাদর্র ঘদর পরীক্ষার্ীরা আদবেনপদত্র উদেখ অনুোয়ী  তাঁর নার্ মলখদবন এবাং স্বাক্ষর করদবন। 
 

 গ. শকদের ঘদর প্রার্ীর জন্য সাংমিষ্ট বৃিটি  পূরণ করদবন। এ শক্ষদত্র ঢাকা শকে িরাট করদবন। 
 

 ঘ. শরমজিঃ নম্বদরর ঘদর প্রার্ীর প্রদবশপদত্র উমেমখত শরমজিঃ নম্বরটি ছয় মডমজদটর মলদর্া শকাড েরদর্র উপদরর ঘদর মলদখ নীদির সাংমিষ্ট 

বৃিগুদলা পূরণ করদবন। 
 

 ঙ. মবষয় শকাদডর ঘদর প্রমতটি মবষদয়র নাদর্র পাদশ উমেমখত মতন মডমজদটর শকাদডর  জন্য প্রার্ী সাংমিষ্ট ৩টি বৃি পূরণ করদবন। শের্ন- 

বাাংলাদেশ ও িলমত মবষয়াবলী ১র্পত্র মবষদয়র শকাড: ০০১।  শস শক্ষদত্র মবষয় শকাদডর ঘদর ০০১ শকাদডর  ৩টি বৃি পূরণ করদত হদব। 

সাংমিষ্ট মবষদয়র মবষয় শকাড নম্বর সাংমিষ্ট মবষদয়র পাদশ উদেখ করা হদয়দছ। 
 

 ি. পরীক্ষার্ীগণ মনজ মনজ মবষদয়র মবষয় শকাড নম্বর র্দন রাখার সুমবধাদর্ ম  পূদব মই তাঁর প্রদবশপদত্র মলদখ মনদবন এবাং পরীক্ষার মেন প্রদোজয 

মবষয় শকাডটি মলদর্াদকাড েরদর্ মলদখ সাংমিষ্ট বৃি ৩টি পূরণ করদত হদব। 
 

 ছ. উিরপদত্রর মলদর্াদকাড অাংদশ শকান ধরদণর ভুল করদল তার োয় প্রার্ীদক বহন করদত হদব এবাং সাংমিষ্ট উিরপত্র বামতল বদল মবদবমিত 

হদব। 
 

 জ. অমতমরক্ত খাতার ক্রমর্ক নম্বদরর ঘরটি প্রদোজয সাংখ্যা মেদয় পূরণ করদত হদব। শের্ন- শকান প্রার্ী েমে অমতমরক্ত খাতা গ্রহণ না কদরন 

তদব মতমন ০ (শূন্য) বৃিটি পূরণ করদবন। শকান প্রার্ী ১টি অমতমরক্ত খাতা মনদল ১ নম্বর বৃি, ২ টি খাতা মনদল ২ নম্বর বৃি ও ৩টি খাতা 

মনদল ৩ নম্বর বৃিটি পূরণ করদব এবাং মূল এবাং অমতমরক্ত উিরপদত্র প্রার্ী তাঁর নার্, শরমজিঃ নম্বর ইতযামে শকানিাদবই মলখদবন না। 
 

৪. প্রদবশপত্র ব্যতীত শকান পরীক্ষার্ী পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ করদত পারদব না। প্রদবশপত্র আদছ মকন্তু হামজরা তামলকায় নার্ শনই এর্ন শকান শোগ্য 

প্রার্ী উপমস্থ্ত হদল শকবলর্াত্র কমর্শন হদত সরবরাহকৃত অমতমরক্ত হামজরা তামলকায় স্বাক্ষর করদত হদব অন্য শকান কাগদজ হামজরা গ্রহণ  

করদল তা গ্রহণদোগ্য হদব  না। 
 

৫. প্রদবশপদত্র  বমণ মত পরীক্ষার্ীদের প্রমত মনদে মশ সমূদহর সাদর্ অত্র মবজ্ঞমির মনদে মশাবলীও  প্রার্ীদেরদক  শর্দন িলদত হদব। 
 

৬. শোগ্য প্রার্ীদের জন্য ওদয়ব সাইট হদত ২৪.০২.২০২০ শর্দক ০১.০৩.২০২০ মিিঃ তামরদখর র্দে প্রদবশপত্র ডাউনদলাড করার সুদোগ রাখা 

হদয়দছ। কমর্শন হদত শকান প্রকার প্রদবশপত্র/ডুমিদকট প্রদবশপত্র প্রোন করা হদব না। Admit  Card Download করার জন্য কমর্শদনর 

ওদয়বসাইট www.bpsc.gov.bd  এর পাশা পামশ http://bpsc.teletalk.com.bd এই মলাংক এ প্রদবশ কদর এডমর্ট কাড ম ডাউনদলাড 

করা োদব। শকান প্রার্ী তার শরজদেশন নম্বর ভুদল শগদল  Forget Registration Number এ মিক কদর পরবতী পাতায় সকল তথ্য 

পূরণ  কদর Retrieve এ মিক কদর তার শরমজদেশন নম্বর জানদত পারদবন। এরপরও শকান প্রার্ীর সর্স্যা হদল snsc-

support@bpsc.gov.bd এ ঠিকানায় নার্, শরমজদেশন নম্বর (েমে র্াদক), জাতীয় পমরিয়পদত্রর আইমড নম্বর, জন্ম তামরখ মলদখ ই-শর্ইল 

কদর সর্স্যা সর্াধান কদর মনদত পারদবন। প্রদবশপত্র ব্যতীত শকান প্রার্ীদক পরীক্ষায় অাংশগ্রহদণর সুদোগ শেয়া হদব না। আদবেপদত্র শকান রূপ 

ভুল-ত্রুটি এবাং শকান তথ্যামে/কাগজপত্রামে ঘাটমত র্াকদল শে শকান পে মাদয় প্রার্ীতা বামতদলর ক্ষর্তা কমর্শন সাংরক্ষণ কদর। 
 

 

 

[শর্ািঃ রাজা মর্য়া] 

পমরিালক [উপসমিব] 

শোন:৫৫০০৬৬৩০ 

ক্রর্শ/০৫ 
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নাং- ৮০.১১০.০৩৮.০০.০০.০১৯.২০১৯-৩৭                                                                                           তামরখ: ২০ শেব্রুয়ামর, ২০২০ 

 

অবগমত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থ্া গ্রহণ করার জন্য অনুমলমপ শপ্ররণ করা হদলা: 

 

১. র্মন্ত্রপমরষে  সমিব, র্মন্ত্রপমরষে মবিাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার, ঢাকা 

২. প্রধানর্ন্ত্রীর মূখ্য সমিব, প্রধানর্ন্ত্রীর কাে মালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার, শতজগাঁও ,ঢাকা 

৩. মসমনয়র সমিব, ---------------------------------র্ন্ত্রণালয়/মবিাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার, ঢাকা 

৪. সমিব, ------------------------- র্ন্ত্রণালয়/মবিাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার, ঢাকা 

৫. র্হাপমরিালক, ----------------- অমধেির/পমরেির, ঢাকা 

৬. পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক (কযাডার/নন-কযাডার), কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা 

৭. মসমনয়র মসদের্ এনামলে, কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা 

৮. পমরিালক (সকল)/উপ-সমিব (প্রশা/অর্ ম ও শসবা/বাদজট), কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা 

৯. উপ-পমরিালক (সকল), কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা 

১০. উপ-পমরিালক/সহকারী পমরিালক, বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, আঞ্চমলক কাে মালয়,    

      িট্ট্রগ্রার্/রাজশাহী/খুলনা/বমরশাল/মসদলট/রাংপুর/র্য়র্নমসাংহ 

১১. সহকারী পমরিালক/সহকারী সমিব/জনসাংদোগ কর্ মকতমা/মহসাব রক্ষণ কর্ মকতমা/লাইদিমরয়ান, কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা 

১২. জনাব শকৌমশক শেবনার্, সহকারী শপ্রাগ্রার্ার (কর্ ম কমর্শদনর ওদয়ব সাইট  www.bpsc.gov.bd এ প্রকাদশর জন্য), কর্ ম কমর্র্ন সমিবালয়,  

      ঢাকা 

১৩. সমিব র্দহােদয়র ব্যমক্তগত কর্ মকতমা (সমিব র্দহােদয়র সেয় অবগমতর জন্য), কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা 

১৪. শনাটিশ শবাড ম/অিযর্ মনা, বাাংলাদেশ সরকারী কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা 

 

 

 

 

[শর্ািঃ রাজা মর্য়া] 
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নাং- ৮০.১১০.০৩৮.০০.০০.০১৯.২০১৯-৩৭                                                                                          তামরখ: ২০ শেব্রুয়ামর, ২০২০ 

 

 

অনুমলমপ সেয় অবগমত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থ্া গ্রহদণর জন্য শপ্ররন করা হদলা: 

 

১. মুখ্য বাতমা মনয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ শটমলমিশন, রার্পুরা, ঢাকা 

    মবষয়টি সাংবাে অনুিাদন শঘাষণা করদত অনুদরাধ করা হদলা 

 

২. বাতমা সম্পােক, বাাংলাদেশ শবতার, আগারগাঁও, ঢাকা  

    মবষয়টি সাংবাে অনুিাদন শঘাষণা করদত অনুদরাধ করা হদলা 

 

[শর্ািঃ রাজা মর্য়া] 

পমরিালক [উপসমিব] 
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সেয় অবগমতর জন্য: 

১. শিয়ারম্যান র্দহােদয়র একান্ত সমিব (সমিব র্দহােদয়র সেয় অবগমতর জন্য), কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা 

২. ব্যমক্তগত কর্ মকতমা (মবজ্ঞ সেস্য-৩) র্দহােদয়র সেয় অবগমতর জন্য), কর্ ম কমর্শন সমিবালয়, ঢাকা 

[শর্ািঃ রাজা মর্য়া] 

পমরিালক [উপসমিব] 

শোন: ৫৫০০৬৬৩০ 
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