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সং াপন শাখা
জ ির
অিত গাপনীয়
১২ কািতক ১৪২৮
তািরখ:
২৮ অে াবর ২০২১
িহ েসেব সংি
ল ও কেলজ

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.২০১.১৮.০০১.২০.৩৪০
িবষয়:
:

৪৩তম িব.িস.এস. পরী া ২০২০ এর ি িলিমনাির ট এর ক
বহ ার সে
সিচব, বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয় এর ৩০ সে র ২০২১ ি . তািরেখর
৮০.০০.০০০০,২০০.৫০,০৭৭,২১-৪২৩ ারক

উপ
িবষয় ও ারকপে র ি েত িন বিণ ত লনা িবভাগীয় িশ া িত ােনর অ / ধান িশ ক- ক জানােনা
যাে য, আগামী ২৯.১০.২০২১ তািরখ
বার িবভাগীয় শহেরর ৩০ িশ া িত ােন সকাল ১০.০০ িমিনট থেক
র ১২.০০ িমিনট পয ৪৩তম িব.িস.এস. পরী া ২০২০ এর ি িলিমনাির ট [MCQ Type] অ ি ত হেব।
পরী ার িদন অ কান সং া/ িত ােনর পরী া/কম িচ না রাখার এবং জাতে র িসিভল সািভেস যাে কমকতা
িনব াচেনর ি য়ায় কিমশনেক যথাযথ া িবিধ অ সরণ ব ক য়ােজনীয় সকল সহযােিগতা দােনর জ িনেদশ েম
িবেশষভােব অ রােধ করা হেলা।
.

িত ােনর নাম
গভঃ াবেরটির হাই ল, েয়ট, লনা
সরকারী চাস িনং কেলজ, লনা
হিসন মিহলা মহািব ালয়, দৗলত র, লনা
সরকাির দৗলত র হসীন মা িমক িব ালয়, লনা
দৗলত র হিসন মা িমক বািলকা িব ালয়, দৗলত র,
লনা
দৗলত র কেলজ (িদবা- নশ), দৗলত র, লনা
সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, খািলশ র, লনা
রাটারী ল, খািলশ র, লনা

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

লনা সরকাির মিহলা কেলজ, বয়রা, লনা।
বাংলা ভাসন ও ইংেরিজ ভাসন
এ আদশ মা িমক িব ালয়, বয়রা, লনা
বয়রা ডাক িবভাগীয় মা িমক িব ালয়, পা াল এে ট, ল
না
লনা সরকাির মেডল ল এ কেলজ, বয়রা, লনা
লনা পাবিলক কেলজ, বয়রা, লনা
হাজী ফেয়জ উি ন উ বািলকা িব ালয়, বয়রা, লনা
লনা সরকাির বািলকা উ িব ালয়, বয়রা, লনা
লনা কেলিজেয়ট ল, সানাডা া (১ম ফজ) আবািসক এল
◌াকা, লনা
রভাের প স হাই ল, গ ামাির, লনা
লায়
ল এ কেলজ, গ ামাির, লনা

১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১

১৯

সরকাির ইকবালনগর মা িমক বািলকা িব ালয়,
হাজী মেহর আলী রাড, লনা

২০
২১
২২
২৩
২৪

সরকাির মিজদ মমােিরয়াল িস কেলজ, লনা
িব, ক ইউিনয়ন ইনি উশন, ৭, বনী বা রাড, লনা
লনা সরকাির মেডল মা িমক িব ালয়, লনা
লনা িজলা ল, লনা
পাইওিনয়ার মা িমক বািলকা িব ালয়, ২৪ সাউদ স াল র
◌াড, লনী
সরকাির পাইওিনয়ার মিহলা কেলজ, লনা
সরকাির আযম খান কমাস কেলজ, লনা
সরকাির কেরােনশন মা িমক বািলকা িব ালয়, লনা
স জােসফ উ িব ালয়, ২৯, আহসান আহেমদ রাড,
লনা
সরকারী রবন আদশ কেলজ, খানজাহান আলী রাড, ল
না
লনা কেলিজেয়ট গালস ল ও কিসিস উইেম কেলজ, ১
৮০/২১,
খানজাহান আলী রাড, লনা

২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০

২৮-১০-২০২১
মা: জাহা ীর আলম
উপ-সিচব
িবতরণ :
১) অ , সরকারী চাস িনং কেলজ, লনা
২) অ , হিসন মিহলা মহািব ালয়, দৗলত র,
লনা
৩) অ , লায় ল এ কেলজ, গ ামাির, লনা
৪) অ , লনা সরকাির মেডল ল এ কেলজ, বয়র া,
লনা
৫) অ , হাজী ফেয়জ উি ন উ বািলকা িব ালয়,
বয়র া, লনা
৬) অ , সরকাির মিজদ মমােিরয়াল িস কেলজ,
লনা
৭) অ , লনা পাবিলক কেলজ, বয়র া, লনা
৮) অ , দৗলত র কেলজ (িদবা- নশ), দৗলত র,
লনা
৯) অ , স জােসফ উ িব ালয়, ২৯, আহসান
আহেমদ রােড, লনা
১০) অ , সরকাির আযম খান কমাস কেলজ, লনা
১১) অ , লনা কেলিজেয়ট গালস ল ও কিসিস
২

উইেম কেলজ, ১৮০/২১, খানজাহান আলী রােড, লনা
১২) অ , সরকারী রবন আদশ কেলজ, খানজাহান
আলী রােড, লনা
১৩) অ , লনা কেলিজেয়ট ল, সােনাডা া (১ম
ফজ) আবািসক এলাকা, লনা
১৪) অ , সরকাির পাইওিনয়ার মিহলা কেলজ, লনা
১৫) অ , লনা সরকাির মিহলা কেলজ, বয়র া, লনা
( বাংলা ভাস ন ও ইংেরিজ ভাস ন)
১৬) অ , সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ,
খািলশ র, লনা
১৭) ধান িশ ক, গভঃ াবেরটির হাই ল, েয়ট ,
লনা
১৮) ধান িশ ক, সরকাির দৗলত র হসীন মা িমক
িব ালয়, লনা
১৯) ধান িশ ক, দৗলত র হিসন মা িমক বািলকা
িব ালয়, দৗলত র, লনা
২০) ধান িশ ক, রােটারী ল, খািলশ র, লনা
২১) ধান িশ ক, এ আদশ মা িমক িব ালয়,
বয়র া, লনা
২২) ধান িশ ক, বয়র া ডাক িবভাগীয় মা িমক
িব ালয়, পাে াল এে ট, লনা
২৩) ধান িশ ক, লনা সরকাির বািলকা উ িব ালয়,
বয়র া, লনা
২৪) ধান িশ ক, রভাের প স হাই ল, গ ামাির,
লনা
২৫) ধান িশ ক, সরকাির ইকবালনগর মা িমক
বািলকা িব ালয়, হাজী মেহর আলী রাড, লনা
২৬) ধান িশ ক, িব, ক ইউিনয়ন ইনি উশন, ৭,
বনী বা রােড, লনা
২৭) ধান িশ ক, লনা সরকাির মেডল মা িমক
িব ালয়, লনা
২৮) ধান িশ ক, লনা িজলা ল, লনা
২৯) ধান িশ ক, পাইওিনয়ার মা িমক বািলকা
িব ালয়, ২৪ সাউদ স াল রাড়, লনা
৩০) ধান িশ ক, সরকাির করােেনশন মা িমক
বািলকা িব ালয়, লনা
১২ কািতক ১৪২৮
তািরখ:
২৮ অে াবর ২০২১

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.২০১.১৮.০০১.২০.৩৪০/১(৬)
সদয় অবগিত ও কাযােথ

রণ করা হল:
৩

১) পরী া িনয় ক, পরী া িবভাগ, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
২) কেলজ পিরদশক, কেলজ িবভাগ, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
৩) িব ালয় পিরদশক, িব ালয় িবভাগ, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
৪) একা সিচব , চয়ার ােনর দ র, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
৫) সকশন অিফসার (ভার া ), সং াপন শাখা, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
৬) েনা টাইিপ , সং াপন িবভাগ, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার

২৮-১০-২০২১
মা: জাহা ীর আলম
উপ-সিচব

৪

