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িপএসিসেত সােড় িতন মােস ফল

কােশর চমক

িমডওয়াইফ পেদ ৫৮৯ জনেক িনেয়ােগর সুপািরশ
ইে ফাক িরেপাট
এবার মা
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করেলা সরকাির কম

ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র অধীন ‘িমডওয়াইফ’ পেদ ৫৮৯ জনেক

িনেয়ােগর জন সুপািরশ কের সাংিবধািনক
পাঁচমােসই িসিনয়র

কাশ কের চমক সৃ
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সমেয় কােনা পরী
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এই পেদর িনেয়াগ পরী
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ায় ৩ হাজার পরী
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কাশ কের কিমশন। এই

া অনু ত হয়।
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কাশ করেত পেরিছ।

াদক: তাসিমমা হােসন।
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