
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  ম ণালয় 

অভ রীণ শাসন-১ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০১৩.৩৩.০২৭.১৯.৪৪৬ তািরখ: ১৩ নেভ র ২০১৯
িবষয:় ৩৮৩৮  তমতম  িব িসএসিবিসএস   পরী াপরী া   ২০১৭২০১৭  এরএর   মৗিখকমৗিখক  পরী ায়পরী ায়   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   িবভাগীয়িবভাগীয়   ছাড়পছাড়প ।।

: মাছাঃ িজনাত জাহান চৗ রী, শাসিনক কমকতা, খা  ম ণালয় এর আেবদন।
উপ  িবষয় ও ে  র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, এই ম ণালেয়র শাসিনক কমকতা মাছাঃ িজনাত জাহান চৗ রী, ৩৮তম
িবিসএস-২০১৭ এ অংশ হণ কের ি িলিমনাির এবং িলিখত পরী ায় উ ীণ হওয়ায় আগামী ২৮.১১.২০১৯ ি . তািরেখ অ ি ত ৩৮তম
িবিসএস এর মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর েযাগ পেয়েছন। িতিন উ  পরী ায় অংশ হেণর িনিম  িবভাগীয় ছাড়পে র জ  আেবদন
কেরেছন। ার আেবদেনর ি েত ৩৮তম িবিসএস এর মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  এ ম ণালয় হেত িনেদশ েম ছাড়প  দান
করা হ’ল।
       সং ঃ ১ (এক) পাতা।

১৩-১১-২০ ১৯

পরী া িনয় ক (ক াডার), বাংলােদশ সরকাির কমকিমশন 
সিচবালয়, আগার াও, শের বাংলা নগর,ঢাকা। 

মাহাঃ হা ন-অর-রশীদ
উপ-সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪০১৫৪
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৪

ইেমইল: admin1@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০১৩.৩৩.০২৭.১৯.৪৪৬/১(৪) তািরখ: ১৩ নেভ র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, পিরক না ও উ য়ন অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়
৩) া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয় (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৪) মাছাঃ িজনাত জাহান চৗ রী, শাসিনক কমকতা, পিরক না-১ শাখা, খা  ম ণালয়

১৩-১১-২০ ১৯

মাহাঃ হা ন-অর-রশীদ 
উপ-সিচব

১
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