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ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.১৪৭.১১.০০৮.১৭.১০৪ তািরখ: 
১৬ ন ২০২০

২ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় ৩৯তম৩৯তম  িব িসএসিবিসএস  ( ( িবেশষিবেশষ ) ) এরএর   িব িসএসিবিসএস  ( ( াা ) ) ক াডােরক াডাের   স ামিয়কভােবসামিয়কভােব   িনেয়াগ ািনেয়াগ া   ০৬০৬  ( ( ছয়ছয়) ) জনজন   িচিকৎসেকরিচিকৎসেকর   াা   ক াডােরক াডাের
যাগদােনরযাগদােনর   সময়সীমাসময়সীমা   িি   সং াসং া ।।

: া  সবা িবভােগর ১০/০৬/২০২০ তািরেখর ৪৫.১৪৩.০১১.০১.০০.০০২.২০১৯ (অংশ)-৭১৪ নং ারক।

        উপ  িবষয় ও ে া  ারেক া  সবা িবভাগ, া  ম ণালয় হেত ৩৯তম িবিসএস (িবেশষ), িবিসএস ( া ) ক াডাের সামিয়কভােব িনেয়াগ া  ০৬ (ছয়) জন
াথ র া  ক াডাের যাগদােনর সময়সীমা ি  সং া  আেবদন পাওয়া িগেয়েছ। া  আেবদন এবং আেবদেন বিণত যাগদােনর সময়সীমা বিধতকরেণর পে  দািখল ত

কাগজপ / মাণক পযােলাচনা েম বাংলােদশ িসিভল সািভেসর ারি ক পেদ যাগদােনর সময়সীমা িনধারণ সং া  জন শাসন ম ণালেয়র ২৬-০৭-২০১১ তািরেখর
পিরপে র আেলােক (কিপ সং ) িনে া  ০৬ (ছয়) জন াথ র চাকিরেত যাগদােনর সময় িনে া ভােব বিধত করা হেলাঃ 

িমক নং রিজঃ নং নাম যাগদােনর জ  বিধত সময়সীমা 
 ১.
 

১২০১৬৬ ফারহানা ইসলাম ০১/০৭/২০২০ তািরখ পয  

 ২.
 

১২১১২৭ কণ তাপস ব য়া ০১/০৭/২০২০ তািরখ পয  

 ৩.
 

১১৪০৭২ .এম আরমান হােসন আন ০১/০৭/২০২০ তািরখ পয  

 ৪.
 

১৩১৯৫৯ ফাহাদ মা ফ রজভী ০১/০৭/২০২০ তািরখ পয  

 ৫.
 

১০৭৫২৯ আিনকা নওয়ার হক ০১/০৭/২০২০ তািরখ পয

 ৬.
 

১২৬৭৩০ রিহমা বগম ০১/০৭/২০২০ তািরখ পয

০২।       এমতাব ায়, াথ েদর চাকিরেত যাগদােনর বিধত সময়সীমার আেলােক পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত ০১ (এক) া।

১৬-৬-২০২০

সিচব
া  সবা িবভাগ

মা: মা ািফজার রহমান
উপসিচব

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.১৪৭.১১.০০৮.১৭.১০৪/১(৩) তািরখ: ২ আষাঢ ়১৪২৭
১৬ ন ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।)
২) িসে ম এনািল , িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (জন শাসন ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেট দশেনর জ  অ েরাধ করা হেলা।)
৩) জনাব/ বগম ....................... সহকারী সাজন, ৩৯তম িবিসএস (িবেশষ), িবিসএস ( া ) ক াডার।

১৬-৬-২০২০
মা: মা ািফজার রহমান 

উপসিচব

১
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