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িবষয়:  নন-ক াডার পেদ িনেয়াগ (িবেশষ) িবিধমালা-২০১০ এবং সংেশাধনী-২০১৪ অ যায়ী ৩৮তম িব.িস.এস. এ ক াডার পেদ 
 পািরশ া  নন এমন াথ েদর ম  হেত নন-ক াডার ১ম িণর [৯ম ড] পেদ পািরেশর ফলাফল ঘাষণা। 
 
 নন-ক াডার পেদ িনেয়াগ (িবেশষ) িবিধমালা-২০১০ এবং সংেশাধনী-২০১৪ এর িবধান অ যায়ী ৩৮তম িব.িস.এস. পরী ায় 

ক াডার পেদ পািরশ া  নন এমন াথ েদর ম  হেত িন বিণত রিজে শন ন েরর াথ েদর ১ম িণর [৯ম ড] নন-ক াডার পেদ 

িনেয়ােগর জ  সামিয়কভােব (provisionally) পািরশ করা হেয়েছ। এই পািরশ দােনর ে  িনে া  িবষয়স হ িবেবচনা করা 

হেয়েছ: 

ক. নন-ক াডার পেদ িনেয়াগ (িবেশষ) িবিধমালা-২০১০ এবং সংেশাধনী-২০১৪ এর িবধান অ যায়ী এ পািরশ করা হেয়েছ। 

খ. পািরেশর ে  িশ াগত যা তা, মধা ম এবং সংি  পেদর িনেয়াগ িবিধর শত অ সরণ করা হেয়েছ। 

গ. িত  পেদর পািরেশর ে  সংি  ম ণালয়/িবভাগ/দ র হেত িরত চািহদাপ  সরকারী কম কিমশেন াি র তািরেখর 

 ম অ সরণ করা হেয়েছ।  
 

 ১ম িণর (৯ম ড) পেদ পািরশ িববরণী: 
 

 ১. জাতীয় গণমা ম ইনি উট, ত  ও স চার ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক ( টিলিভশন অ ান িশ ণ) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 033298 = 1 জন 
 

 ২. বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক (রসায়ন) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 060341  130757=2 জন 
 
 ৩. িনবাচন কিমশন সিচবালয় 
  পেদর নাম : উপেজলা/থানা িনবাচন অিফসার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 017134  038006  113499 =3 জন 
 

 ৪. জাতীয় জনসং া গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (িনেপাট), া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ 
  ম ণালয় 
  পেদর নাম : িহসাবর ণ কমকতা (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 086864=1 জন 
 

 ৫. বািণজ  ম ণালেয়র িনয় ণাধীন যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র 
  পেদর নাম : সহকারী রিজ ার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 072364=1 জন 
 ৬.  বন অিধদ র, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় 
 ক. পেদর নাম : িরসাচ অিফসার (উি দ উ ান) (৯ম ড) 
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       রিজে শন ন র- 060931  075189=2 জন 
 
 খ. পেদর নাম : িরসাচ অিফসার (পিরক না) (৯ম ড) 
        রিজে শন ন র- 042388  006828=2 জন 
 
 ৭. বন অিধদ র, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় 
  পেদর নাম : বাটািন  (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 042190  128803=2 জন 
 
 ৮. বন অিধদ র, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় 
  পেদর নাম : লাইে িরয়ান (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 031061=1 জন 
 
 ৯. বন অিধদ র, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় 
  পেদর নাম : িকউেরটর (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 087637=1 জন 
 
 ১০. বন অিধদ র, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় 
 ক. পেদর নাম : ইন া র (অথনীিত) (৯ম ড) 
          রিজে শন ন র- 807235=1 জন 
 
 খ. পেদর নাম : ইন া র (বনিব া) (৯ম ড) 
       রিজে শন ন র- 303427=1 জন 
 
 গ. পেদর নাম : ইন া র (গিণত) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 059078=1 জন 
 
 ঘ. পেদর নাম : ইন া র (পদাথিব া) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 057406=1 জন 
 
 ১১. কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়  
  পেদর নাম : সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 601691  059295  301409=3 জন 
 
 ১২. কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ম ও কমসং ান ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী মহাপিরদশক ( সফ ) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 414913  073418=2 জন 
 
 ১৩. সরকাির আবাসন পিরদ র, হায়ণ ও গণ ত ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 058139=1 জন 
 ১৪. বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় 
  পেদর নাম : সহকারী সিচব (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 086408  145378=2 জন 
 
 ১৫. বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক (গণ-সংেযাগ) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 036346  061401=2 জন 
 
 ১৬. বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় 
  পেদর নাম : কিম  অিফসার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 046392  014868  062411  300251=4 জন 
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 ১৭. খা  অিধদ র, খা  ম নালয় 
  পেদর নাম : উপেজলা খা  িনয় ক/ সমমান (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   
             031814  044539  022573  075363  062609  038790  078016  060404  091162  013336  086246    
             031961  090229  114474  023215  600428= 16 জন 
 
 ১৮. খা  ম ণালয় 
  পেদর নাম : গেবষণা কমকতা (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 062812  088010  127831=3 জন 
 
 ১৯. জ  ও  িনব ন, রিজ ার জনােরেলর কাযালয়, ানীয় সরকার িবভাগ 
  পেদর নাম : সহকারী রিজ ার জনােরল (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 038142  072416=2 জন 
 
 ২০. বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি উট, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় 
  পেদর নাম : গেবষণা কমকতা (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 111950  050622  065320  117640=4 জন 
 
 ২১. বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি উট, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী ি কা িব ানী (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 075047=1 জন 
 
 ২২. িনবাচন কিমশন সিচবালয় 
  পেদর নাম : উপেজলা/থানা িনবাচন অিফসার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  
    084530  022916  012907  128477  505533  090917  038096  103826  046102=9 জন 
 
 ২৩. বাংলােদশ রলওেয়, রলপথ ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী কমা া  (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-048029=1 জন 
 
 ২৪. বাংলােদশ মা াসা িশ ক িশ ণ ইনি উট [িবএম আই], কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় 
 ক. পেদর নাম : ভাষক [আরিব] (৯ম ড) 
        রিজে শন ন র- 097735  116580=2 জন 
 
 খ. পেদর নাম : ভাষক [বাংলা] (৯ম ড) 
        রিজে শন ন র- 605396=1 জন 
 
 গ. পেদর নাম : ভাষক [িশ া] (৯ম ড) 
       রিজে শন ন র- 089228=1 জন 
 
 ঘ. পেদর নাম : ভাষক [ইংেরিজ] (৯ম ড) 
       রিজে শন ন র- 307166=1 জন 
 
 ঙ. পেদর নাম : ভাষক [আল-হািদস এ  ইসলািমক ািডজ/ইসলািমক ািডজ] (৯ম ড) 
        রিজে শন ন র- 087709=1 জন 
 
 চ. পেদর নাম : ভাষক [গিণত] (৯ম ড) 
       রিজে শন ন র- 128280=1 জন 
 
 ২৫. মিরন িফসািরজ একােডিম, মৎ  ও ািণ স দ ম ণালয় 
  পেদর নাম : এ েকশন অিফসার (ইংিলশ) (৯ম ড) 
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  রিজে শন ন র- 084222=1 জন 
 
 ২৬. জাতীয় স য় অিধদ র, অভ রীণ স দ িবভাগ, অথ ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   
             038175  062414  094211  311453  505690  053721  062703  811441  053015  026872=10 জন 
 
 ২৭. বাংলােদশ পিরসং ান েরা, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 
  পেদর নাম : পিরসং ান কমকতা (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 028412  208789  607667  309352=4 জন 
 
 ২৮. পিরক না িবভাগ 
  পেদর নাম : ড েমে শন অিফসার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 072505=1 জন 
 
 ২৯. বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় 
  পেদর নাম : ব ািনক কমকতা (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-708720  073318=2 জন 
 
 ৩০. পিরেবশ অিধদ র, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 
      078963  022259  009662  014170  141493  317653  316756  126051  076193  308993  400968    
            086541  =12 জন 
 
 ৩১. পিরেবশ অিধদ র, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় 
  পেদর নাম : িসিনয়র কিম  (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  
    089119  060368  060593  037267  022036  129060  046454  059674  048298  038404=10 জন 
 
 ৩২. বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 802561  804648=2 জন 
 
 ৩৩. জাতীয় গণমা ম ইনি উট, ত  ও স চার ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক (চলি  িশ ণ) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  701980=1  জন 
 
 ৩৪. পিলেটকিনক ইনি উট, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় 

 ক. পেদর নাম : ই া র (নন- টক) িহসাব িব ান (৯ম ড) 
         রিজে শন ন র- 000976  035498  060248  016223=4  জন 
 
 খ. পেদর নাম : ই া র (নন- টক) বাংলা (৯ম ড) 
         রিজে শন ন র- 
             096723  504069  041490  089626  026030  092674  139397  077980  075200 =9  জন 
 
 গ. পেদর নাম : ই া র (নন- টক) ইংেরিজ (৯ম ড) 
        রিজে শন ন র- 052206  030831  800475  311824  014948  074651  719418=7 জন 
 
 ঘ. পেদর নাম : ই া র (নন- টক) ব াপনা (৯ম ড) 
        রিজে শন ন র- 036733  048312  097111  045173  060880  312972  209498  710607=8 জন 
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 ঙ. পেদর নাম : ই া র (নন- টক) পদাথ (৯ম ড) 
        রিজে শন ন র-   
                    087254  069278  146852  040334  209428  301535  093551  096058  082730  013873   
                    076528  109992  811246  306992  037180 =15  জন 
 
 ৩৫. টকিনক াল ল এ  কেলজ, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় 

 ক. পেদর নাম : ই া র (নন- টক) বাংলা (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  
     312172  209506  307008  104880  029964  075308  058668  101135  031782  065686  602407  803568  127527  
                041109  035238  041706  047711  037902  034762  311825  045976  041435  809444  045777  103228  046872  
                014720  708058  053444  808324  061320  046680  113843  801447  062701  601969  039151  173163  038209  
                041253  724825  107717  306505  047463  026920  075110  803090  072916  041704  202266  036248  062227  
                718720  209407  066686= 55 জন 
 
 খ. পেদর নাম : ই া র (নন- টক) রসায়ন (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  
     098598  022705  042318  113878  061549  058144  311858  038082  060859  706678  315314  220737  071478  
          405377  414556  317978  099059  093301  130139  128863  087670  503872  208870  411349  070428  092954  
               223262  094869  804481  060866  070171  146286  019688  145817  070846  077724  021267  031450  060523  
               060565  112006  137417  046148  809213  076985  067325  315820  315620  209708  406620  076873  411343  
               076703  076996  000708  110143  805289  301726  085033  076816  501067  710177  126715  044708  136436  
               047970  804842  503413  060278  208681  028053  019712  406482  147935  046827  077473  800770  067212  
               059947  142274  320643  321622  060511  125671  060336  811420  078050  216807  046836  059469  015191  
               304282  113026  078789  060017  307119  100149  077711  322396  022871  076289  051996  069828  045189  
               084391  142880  087845  041363  321525  060841  098138  312736  072342  042416  022919  154376  099954  
               068037  049025  096771  123598  079564  085373  086434  046515  034328  025923  089847  095571  210488  
               309134  403356  047728  060989  403606  101573  207143  060664  087889  099560  315996  073700  024547  
               040807  053774  040813  099299  053131  034367  305742  133852  805340  801880  166129  086543  041428  
               806909  814977  098938  037850  141620  109172  083374  112155  076889  061073 =166  জন 
 
 গ. পেদর নাম : ই া র (নন- টক) ইংেরিজ (৯ম ড) 
   রিজে শন ন র-  
     079574  020285  017444  302961  114921  027555  228946  027874  312372  048412  081414  074526  817076  
                017873  188217  318126  801208  806399  810552  801252  016682  305902  084963  058842  030174  100230  
                815028  810759  096173  047175  036191  125512  400874  142714  090170  015066  609892  307715  314370  
                059227  072674  309742  057324  710318  154579  112668  073859  074317  063101  145723  010861  033475  
                025487  031429  062284  603451  059516  021461  030439  318518  219782  014594  151591  170181  604539  
                703416  812342  021336  209431  318857  141229  403878  315641  027354  044462  807998  315376  063786  
                032970  206603  097751  314159  036826  084263  411063  031787  084184  031427  028384  053003  612622  
                023639  112786  095414  132256  502335  064355  062384  123696  314133  130143  070396  171236  810361  
                713412  306796  036261  065324  306344  503592  407783  318643  413503  075677  175356  037645  804900  
                076796  707832  603799  066376  606387  003073  050336  169555  002927  079897  800492  051579  169391  
                074990  097743  010336  021345  046544  067112  031117  089448  073509  712066  087797  112266  311906  
                030612  315016  001958  309947  017563  026726  123474  095238  143226  041920  602309  015441  073820  
                061741  711525  004644  800543  099386  099307  800409  128082  155720  036991  084292  045307  126832  
                307751  099945  311097  707114=173  জন 
 
 ঘ. পেদর নাম : ই া র (নন- টক) গিণত (৯ম ড) 
    রিজে শন ন র-  
     602538  076094  029952  075973  607056  602396  310580  059284  104647  037131  060303  072090  811520  
                088986  607979  052180  060896  309155  034745  100117  204171  815307  311109  096214  042258  060377  
                070264  310603  814958  114341  046884  304786  013560  061887  059039  058430  153321  093517  059916  
                060371  060778  127397  075501  406988  059765  071603  001133  074756  308885  311039  070596  100369  
                036359  500125  087867  007182  076905  127546  064489  073299  096913  038712  052712  315851  314715  
                099175  071591  060281  315786  710439  311887  411986  086090  041939  409254  061691  059309  078119  
                061886  045342  061740  080641  712076  132753  130782  029312  146608  407131  061480  060182  067761  
                072836  113618  029271  031178  602658  700534  809969  086045  060338  804437  087519  099002  029223  
                308031  060184  075329  024284  068152  059503  104148  307015  026285  075188  062368  601640  311721  
                075964  022872  076770  807297  060779  059968  501190  113811  =125  জন 
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 ঙ. পেদর নাম : ই া র (নন- টক) পদাথিব া (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  
     112454  142639  706145  126490  073668  088969  108468  089096  103589  709054  092542  046983  803967  
                060313  044615  034636  208664  060058  033242  075018  074279  036173  046011  031532  059754  030872  
                015511  077781  056031  804935  014275  017891  098781  082355  208248  071645  113820  036973  202805  
                127334  064440  048770  066108  146570  026666  022894  045718  046949  076690  075586  154266  060521  
                082223  127776  060298  075648  222211  301627  206254  002780  220762  135249  140347  061434  113252  
                049335  150262  216968  127103  215135  704797  040223  605861  100741  020804  045348  143358  053280  
                149491  044775  312086  709752  076821  059763  205668  015508  609147  054058  041019  127635  125476  
                044143  112086 =93  জন 
 

 ৩৬. মিরন একােডিম, চ াম, নৗ পিরবহন ম ণালয় 
  পেদর নাম : িশ া কমকতা (গিণত) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 029247=1 জন 
 

 ৩৭. বাংলােদশ বতার, ত  ও স চার ম ণালয় 
  পেদর নাম : এনািল  (নন- টকিনক াল) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  708051=1  জন 
 

 ৩৮. বাংলােদশ রলওেয়, রলপথ ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী কমা া  (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  074884  036429=2  জন 
 

 ৩৯. কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ম ও কমসং ান ম ণালয় 
  পেদর নাম : াগািরক (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  072868=1  জন 
 

০২. পরবত েত যেকান সময় সামিয়কভােব পািরশ ত কােনা াথ র যা তার শেতর অ ণতা থাকেল, ন িত, জািলয়ািত, অসত  
ত  দান বা অ  কােনা ে  যমন চািহদা ত সনদ/ ত য়ন/কাগজপ ািদ যথাযথ না থাকেল বা কান তর (substantive) 
ল-  পিরলি ত হেল সংি  াথ র সামিয়ক পািরশ বািতল কের তার িব ে  আইনা গ ব া হণ করা হেব। 

০৩. চাকিরেত িনেয়ােগর পর বিণত স েহ কােনা অিনয়ম কাশ বা মািণত হেল তােক চাকির হেত বরখা  করা ছাড়াও তার 
িব ে  উপ  আইনা গ ব া হণ করা যােব। 

০৪. াথ  ক ক আেবদনপে র সােথ দ  ত , ড েম স, সনদ ইত ািদ এবং আেবদনপে  াথ র দ  অংগীকারনামার িভি েত 
সরকারী কম কিমশন সামিয়কভােব াথ েদর পািরশ কেরেছ। িনেয়ােগর েব িনেয়াগকারী ক প  সরকাির িস া  অ যায়ী যথাযথ 
ক পে র মা েম িশ াগত যা তার সনদ এবং অ া  ড েম স এর সত তা যাচাই বক িনি ত হেয় িনেয়াগ দান করেব। 

০৫. িনেয়ােগর েব জলা কাটায় পািরশ া েদর ত ািদ িনেয়ােগর েব যথাযথ এেজি র মা েম যাচাই বক িনেয়াগকারী 
ক প  িনেয়াগ দান স  করেবন। 

০৬. সংি  ক পে র মা েম া  পরী ায় যা  ঘাষণা ও যথাযথ এেজি  ক ক চাকিরেত পািরেশর ববত  জীবন া  
যাচাইেয়র পর সরকার াথ েদর িনেয়াগ দান করেব। 

০৭. কািশত ফলাফেল কান উে খেযা  ল-  পিরলি ত হেল তা সংেশাধেনর মতা বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন 
সংর ণ কের। 

০৮. উে , পািরশ ত াথ েদর নন-ক াডার পেদর অনলাইন আেবদনপে র ২ সট সত ািয়ত সকল িশ াগত যা তার 
সনদপ সহ আগামী ০৭-০৬-২০২১ হেত ১৫-০৬-২০২১ তািরখ পয  কিমশেনর আগারগ ও, শেরবাংলা নগর  ধান কাযালেয় হােত হােত 
জমা িদেত হেব। উি িখত সমেয়র মে  নন-ক াডার পেদর অনলাইন আেবদনপে র হাডকিপ সংি  কাগজপ সহ জমা দােন থ হেল 
ািথতা বািতল বেল গ  হেব। 
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০৯. স িব ি  কিমশেনর www.bpsc.gov.bd এবং http://bpsc.teletalk.com.bd ওেয়বসাইট-এ পাওয়া 
যােব। 

 

 

 র আ মদ 
পরী া িনয় ক [ক াডার] 

সিচব 
 

ন র-৮০.০০.০০০০.২০০.৬৪.০২১.২০(অংশ-১)-১০৭ তািরখ: 
১৯ জ  ১৪২৮
২ ন ২০২১

 

 
েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 

 
 ১. ধান ত  অিফসার, ত  অিধদফতর [িপআইিড], ি িনক ভবন, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
  [সকল দিনক সংবাদপে  জ িরিভি েত কাশ করার জ  এবং বতার ও টিলিভশন মারফত সংবাদ অ ােন  
  ঘাষণার েয়াজনীয় ব া হণ করেত ত েক অ েরাধ করা যাে ]। কাযােথ স িব ি র অিতির  ৪  কিপ সং  
  করা হেলা। 
 

 ২.  বাতা িনয় ক, বাংলােদশ টিলিভশন, রাম রা, ঢাকা 
  [িবষয়  সংবাদ অ ােন ঘাষণা করেত ত েক অ েরাধ করা যাে ]। 
 

 ৩. বাতা িনয় ক, বাংলােদশ বতার, আগারগ ও, ঢাকা 
  [িবষয়  সংবাদ অ ােন ঘাষণা করেত ত েক অ েরাধ করা যাে ]। 
 

 ৪. বাতা স াদক, __________________________________________ 
  [িবষয়  আপনার চ ােনল-এ ল িনউজ িহেসেব চার করার জ  অ েরাধ করা হেলা]। 
 

 ৫. িসে ম এনািল , বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয় 
  [কিমশেনর ওেয়বসাইেট স িব ি  আপেলাড করার জ  ত েক অ েরাধ করা হেলা]। 
 

 ৬. জনসংেযাগ কমকতা, বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয় 
  [তােক স িব ি  কােশর ব া হেণর অ েরাধ করা হেলা]। 
 

 

 র আ মদ 
পরী া িনয় ক [ক াডার] 

সিচব 
 


