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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম কমভন 

আগাযগাঁও, শদযফাাংরানগয, ঢাকা-১২০৭ 
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নম্বয-৮০.০০.০০০০.২০০.৬৪.০১৫.২১-৪২ 

 
তামযখ: 

১৫ চৈত্র ১৪২৮  

২৯ ভাৈ ম ২০২২  

 

শপ্র মফজ্ঞমি 

 

 ৩৮তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০১৭ এ উত্তীণ ম মকন্তু দ স্বল্পতায কাযদণ কযাডায এফাং নন-কযাডায ১ভ শেমণয [৯ভ শেড] দদ 

সুামযপ্রাি নন এভন প্রাথীদদয ভধ্য দত নন-কযাডায দদ মনদ াগ (মফদল) মফমধভারা-২০১০ এফাং াংদাধনী-২০১৪ অনুমা ী মনম্নফমণ মত 

শযমজদেন নম্বযধাযী প্রাথীদদয ২  শেমণয [১০ভ ও ১১তভ শেড] নন-কযাডায শূন্য শদ মনদ াদগয জন্য ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম কমভন 

কর্তমক াভম কবাদফ (Provisionally) সুাময কযা দরা : 

 ক.  দভ শেড (১০ভ শেড) 

 ১. অবযন্তযীণ ম্পদ মফবাগ, অথ ম ভন্ত্রণার  

  দদয নাভ : কাযী যাজস্ব কভ মকতমা  

  শযমজদেন নম্বয-       

     227533  030338  026310  705933  026358  181309  052279  210680  075283  305362  704606  063211  306890  

       062323  091800  025813  803109  128941  021837  412441  005662  030065  096538  092073  074759  124086  

       026447  127160  059421  072820  814247  009039  023858  110073  045174  058927  802600  073751  063605  

       045103  081209  075803  054548  071414  015648  111703  501600  307415  083903  313178  109006  027696  

       051253  169240  046518  502651  052872  027394  038559  000638  052664  039415  037342  027656  165284  

       036584  079007  046409  129644  704956  043917  010043  035330  402449  061490  802337  061954  036531  

       044765  019604  030988  085995  042753  071089  205035  081883  036808  021905  052326  801734  064174  

       207140  087018  090796  127442  044280  003996  805753  126463  057106  803676  700905  059016  028710  

       128671  128889  802977  129798  061795  067809  329276  113106  037407  314302  707557  305570  037615  

       017025  045420  063822  502880  056506  037373  050054  044193  017708  016868  075568  216200  078926  

       303544  133889  029786  409483  038026  046440  067283  014212  104687  032160  153316  034999  201266  

       303447  078581  802187  054730  041391  080135  038817  504387  096770  026836  310644  110598  063360  

       017532  203450  504650  098811  052978  141986  097392  046736  067394  402956  013592  100110  052220  

       125540  060592  027744  222389  060151  054289  066519  099992  051929  009104  064226  042739  045364  

       093398  076956  045731  036883  038053  315218  112107  038827  062030  042133  408139  052679  125534  

       025421  144682  016501  501214  081900  601556  052434  207465  030554  085470  098994  096887  041998  

       600797  113714  200477  039239  705372  222828  052482  063769  046753  304879  022945  066740  075156  

       038403  163296  721661  083399  048331  185820  127208  802533  077163  155158  053043  043444  111768  

       404924  059334  059254  044711  802305  700088  051693  718448  043450  027888  812729  060660  064261  

       316944  086011  049625  055051  307566  069581 Total =253 জন 

 ২. ভাজদফা অমধদিয, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার  

  দদয নাভ : কাযী ভাজদফা অমপায  

  শযমজদেন নম্বয-       

  099846  802028  059473  045683  036362  038307  036438  063388  030635  038736  051703  804882  157079  

         027541  813881  053325  142257  017391  035732  010544  123664  812062  039101  091399  030483  087524  

         087052  310731  053308  Total = 29 জন 
 

 ৩. করকাযখানা ও প্রমতষ্ঠান মযদ মন অমধদিয, েভ ও কভ মাংস্থান ভন্ত্রণার  

  ক. দদয নাভ : েভ মযদ মক (াধাযণ)  

   শযমজদেন নম্বয-      

   041076  809485  315088  024245  048198  026419  215325  021062  027188  046807  044146  606773  

   086569   203849  078378  600468  307369  Total =17 জন 

৩৮তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০১৭ দত 

নন-কযাডায ২  শেমণয [১০ভ ও ১১তভ 

শেড] দদ সুাময 
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      খ.   দদয নাভ : েভ মযদ মক (স্বাস্থয)  

    শযমজদেন নম্বয- 062572  309769  060926  045649  228840  710709  038005  060241 Total =8 জন  

        গ. দদয নাভ : েভ মযদ মক (াধাযণ)  

    শযমজদেন নম্বয- 310518  013162  806981  803363  304518 Total =5 জন 

      ৪.  ফাাংরাদদ ফন গদফলণা ইন্সটিটিউট, মযদফ,ফন ও জরফায়ু মযফতমন ভন্ত্রণার  

  দদয নাভ : মপল্ড ইনদবমিদগটয 

  শযমজদেন নম্বয- 086228  315979  301131  063117  412084  211747  038056  803238 Total =8 জন  

 খ.  এগায শেড (১১তভ শেড) 

 ১. প্রত্নতত্ত্ব অমধদিয, াংস্কৃমত মফল ক ভন্ত্রণার  

  দদয নাভ : গদফলণা কাযী/ কাযী কাদিামড ান  

  শযমজদেন নম্বয- 060683  034984  085349  017766  203492 Total =5 জন 
  

 ২. কাযা অমধদিয, সুযক্ষা শফা মফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার  

  ক. দদয নাভ : শডপুটি শজরায  

   শযমজদেন নম্বয- 063712  505928  021248  809196  802401  043138  064451  089160  713900 Total=9 জন
  

  খ. দদয নাভ : ভমরা শডপুটি শজরায  

   শযমজদেন নম্বয-   

       016274  123677  412595  081917  801853  115136  066905  202135  710018  408973 Total =10 জন 

০২. উমিমখত সুাময প্রদাদনয শক্ষদত্র মনদম্নাক্ত মফল মূ মফদফৈনা কযা দরা : 

ক.  নন-কযাডায দদ মনদ াগ (মফদল) মফমধভারা-২০১০ এফাং াংদাধনী-২০১৪ এয মফধান অনুমা ী এ সুাময কযা 

 দ দে; 

খ.  সুামযদয শক্ষদত্র মক্ষাগত শমাগ্যতা, শভধাক্রভ, শকাটা এফাং াংমিষ্ট দদয মনদ াগমফমধয তম অনুযণ কযা  দ দে; 

গ.  প্রমতটি দদ সুামযদয শক্ষদত্র াংমিষ্ট ভন্ত্রণার /মফবাগ/দিয দত শপ্রমযত ৈামদাত্র ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম 

 কমভদন প্রামিয তামযদখয ক্রভ অনুযশণ কযা দ দে। 

০৩. প্রাথীয আদফদনদত্রয াদথ প্রদত্ত তথ্য, ডকুদভন্ট, নদ ইতযামদ এফাং আদফদনদত্র প্রাথীয প্রদত্ত অাংগীকাযনাভায মবমত্তদত 

ফাাংরাদদ যকাযী কর্ভ কমভন কর্তমক এই দতম প্রাথীদদয অনুকূদর সুাময কযা দরা শম, মনদ াদগয পূদফ ম মনদ াগকাযী কর্তমক্ষ যকাময 

মদ্ধান্ত অনুমা ী মথামথ কর্তমদক্ষয ভাধ্যদভ স্বাস্থয যীক্ষা  শমাগ্য শঘালণা, মক্ষাগত শমাগ্যতায নদ, অন্যান্য ডকুদভন্টশয তযতা মাৈাই 

এফাং সুামযদয পূফ মফতী জীফন-বৃত্তান্ত মথামথ এদজমন্স কর্তমক মাৈাইদ য য মনমিত দ  সুামযপ্রািদদয মনদ াগ প্রদান কযা দফ। 

০৪. যফতীদত শমদকান ভ  াভম কবাদফ সুামযকৃত শকান প্রাথীয শমাগ্যতায দতময অপূণ মতা থাকদর, দুনীমত, জামর ামত, অতয 

তথ্য প্রদান ফা অন্য শকান শক্ষশত্র শমভন মামৈত নদ/প্রতয ন/কাগজত্রামদ মথামথ না থাকদর ফা শকান গুরুতয (Substantive) ভুর-ত্রুটি 

মযরমক্ষত দর াংমিষ্ট প্রাথীয াভম ক সুাময ফামতর কযা দফ। ৈাকমযদত মনদ াদগয যও ফমণ মত শক্ষত্রমূদ শকান অমন ভ প্রকা ফা 

প্রভাণ দর প্রাথীদক ৈাকময দত ফযখাস্ত কযা োড়াও প্রাথীয মফরুদদ্ধ উযুক্ত আইনানুগ ব্যফস্থা েণ কযা মাদফ। 

০৫. প্রকামত পরাপদর শকান ভুর-ত্রুটি মযরমক্ষত দর তা াংদাধদনয ক্ষভতা ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম কমভন াংযক্ষণ কদয। 

০৬. উদিখ্য, সুামযকৃত প্রাথীদদয নন-কযাডায দদ অনরাইন আদফদনদত্রয ডাউনদরাদডড কম আগাভী ১৭.০৪.২০২২ তামযদখয 

ভদধ্য মনম্নফমণ মত মনদদ মনা অনুযণপূফ মক docsubmit@bpsc.gov.bd ই-শভইদর াঠাদত দফ:  

ক. ই-শভইদরয Subject অাংদ প্রাথীয শযমজদেন নম্বয উদিখ কযদত দফ; 

খ. মরাংক শ ায না কদয ডাউনদরাদডড PDF পাইরটি াংযুক্ত [Attach] কদয াঠাদত দফ; 

গ. মনধ মামযত তামযদখয ভদধ্যই আদফদনত্র ই-শভইদর াঠাদত দফ, অন্যথা  প্রামথ মতা ফামতর দফ।  

০৭. শপ্র মফজ্ঞমিটি www.bpsc.gov.bd ও http://bpsc.teletalk.com.bd ওদ ফাইশট াও া মাদফ। 

 

 

নূয আহ্ভদ 

যীক্ষা মন ন্ত্রক [কযাডায] 

যুগ্মমৈফ 
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নম্বয-৮০.০০.০০০০.২০০.৬৪.০১৫.২১-৪২ তামযখ: 
১৫ চৈত্র ১৪২৮  

২৯ ভাৈ ম ২০২২  

 

প্রদ াজনী  ব্যফস্থা েদণয জন্য অনুমরম শপ্রযণ কযা দরা: 

১. প্রধান তথ্য অমপায, তথ্য অমধদিয [মআইমড], মিমনক বফন, ফাাংরাদদ মৈফার , ঢাকা 

 [কর চদমনক াংফাদদত্র জরুমযমবমত্তদত প্রকা কযায জন্য এফাং শফতায ও শটমরমবন ভাযপত াংফাদ অনুষ্ঠাদন প্রৈায কযদত 

অনুদযাধ কযা দরা]। 

২. মুখ্য ফাতমা মন ন্ত্রক, ফাাংরাদদ শটমরমবন, যাভপুযা, ঢাকা 

 [মফল টি াংফাদ অনুষ্ঠাদন প্রৈায কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা]। 

৩. ফাতমা মন ন্ত্রক, ফাাংরাদদ শফতায, আগাযগাঁও, ঢাকা 

 [মফল টি াংফাদ অনুষ্ঠাদন প্রৈায কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা]। 

৪. ফাতমা ম্পাদক, __________________________________________ 

 [মফল টি াংমিষ্ট ৈযাদনদর স্ক্রর মনউজ মদদফ প্রৈায কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা]। 

৫. মদিভ এনামরি, ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম কমভন মৈফার  

 [কমভদনয ওদ ফাইদট শপ্র মফজ্ঞমিটি আদরাড কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা]। 

৬. জনাংদমাগ কভ মকতমা, ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম কমভন মৈফার  

 [শপ্র মফজ্ঞমি ইদরকট্রমনক ও মপ্রন্ট মভমড া  প্রকাদয ব্যফস্থা কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা]। 

 

 

নূয আহ্ভদ 

যীক্ষা মন ন্তয্ক [কযাডায] 

যুগ্মমৈফ 

 

 

 

 


