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গণيحمজাতী বাংলােদশ সরকার 
মহাপিরচালেকর কায 犭�ালয় 

櫞�ব উ윱�য়ন অিধদ葝র 
১০৮,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 
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ারক নর: ৩৪.০১.০০০০.০০৫.৩৮.০০৩.১৬.১১৫ তািরখ: 
২২ �ম, ২০১৭

৮ 跚�জ紎⁙, ১৪২৪

িবষয়: সংেগ।يحم িতিনিধ মেনানয়নيحم

�鈉�ঃ কা𗠕মস.এ낙�াইজ ও ভ紎াট(আপীল)কিমশনােরট ঢাকার প鈉� নং-২/১৯৫)يحمশাসন/িনেয়াগ সং�া⿀�/আপীল/ঢাকা-১/১২(পাট 犭�-১),২৮৬,তািরখঃ

১৬-০৫-২০১৭ি璴�ঃ।

                       উপ櫞� 犭�簶 িবষেয় �ে鈉� উি唌�িখত পে鈉�র �يحمি뤆�েত, কা𗠕মস,এ낙�াইজ ও ভ紎াট (আপীল) কিমশনােরট,ঢাকার ꡚ�তীয় �潮ণীর,স風ট-

㍚�黍া뤆�িরক কাম-কি註উটার অপােরটর”এর 돚�艂 পেদ সরাসির িনেয়ােগর িনিম熪� িলিখত পরী뤆�ায় উ熪�ীণ 犭� يحمাথ⻩�েদর কি註উটার অ紎াপůůউট

�ট𗠕,টাইিপং-এর গিত পরী뤆�া এবং বাংলা ও ইংেরজী শট 犭�হ紎াい�-এর গিত পরী뤆�া 셍�হেণর জ艂 এ অিধদ葝েরর  িন뮸�বিণ 犭�ত কম 犭�কত犭�াগণেক

দান করা হেলাঃيحم িতিনিধ িহসােব মেনানয়নيحم

কম 犭�কত犭�ার নাম ও
�মাবাইল নর

পদবী কম 犭�ল
俐বহািরক পরী뤆�ার িবষয়,

তািরখ,সময় ও ান

জনাব সালমা আমীন

�মাবাইলনং-০১৯১১৫৯
০৪৬০

িসিনয়র يحمিশ뤆�ক(মডাণ 犭� অিফস
谅ােনজেম� এい�   কি註উটার
এ紎াি땼�েকশন)

�𗠕েনা টাইিপং يحمিশ뤆�ণ �কᘀ櫞�ব
উ윱�য়ন অিধদ葝রেস곯�নবািগচা,
ঢাকা।

“কি註উটার অ紎াপůůউট
�ট𗠕,টাইিপং এবং বাংলা ও

ইংেরজীশট 犭�হ紎াい� এর গিত পরী뤆�া
” ২৮-০৫-২০১৭ ি璴�ঃ

সময়ঃ সকাল ১০.০০ ঘůকা 

কা𗠕মস,এ낙�াইজ ও ভ紎াট
(আপীল) কিমশনােরট,ঢাকা-১곯�ল

�শা 땼�াজা(১১তলা),৮ শহীদ
সাংবািদক �সিলনা পারভীন
সড়ক,বড় মগবাজার,ঢাকা।

জনাব �মাঃ শহীদ উ唌�াহ

�মাবাইলনং-০১৫৫৩৭৬
১১৬৯

 িসিনয়র يحمিশ뤆�ক(মডাণ 犭� অিফস
谅ােনজেম� এい�   কি註উটার
এ紎াি땼�েকশন)

 �𗠕েনা টাইিপং يحمিশ뤆�ণ �কᘀ
櫞�ব উ윱�য়ন অিধদ葝রেস곯�নবািগচা,
ঢাকা।

২।  মেনানীত কম 犭�কত犭�াগণেক  উি唌�িখত কায 犭�ালেয় িনধ 犭�ািরত সমেয় উপিত হেয় পরী뤆�া 셍�হেণর জ艂 অ녚�েরাধ করা হেলা।

2017-05-22

 
 
জনাব �মাঃ সাইⓘ�ল ইসলাম, কিমশনার,ও সভাপিত,িবভাগীয়
িনব 犭�াচন কিমů
কিমů,কা𗠕মস,এ낙�াইজ ও ভ紎াট(আপীল)
কিমশনােরট,ঢাকা-১,곯�লেশা 땼�াজা(১১তলা),৮ শহীদ সাংবািদক
�সিলনা পারভীন সড়ক,বড় মগবাজার,ঢাকা।
 

িশিশর ㆉমার রায়
পিরচালক

�ফান: ০১৭১২২৫৮৩৫৯
ইেমইল: royshishir21@yahoo.com

ারক নর: ৩৪.০১.০০০০.০০৫.৩৮.০০৩.১৬.১১৫/১(৫)

৮ 跚�জ紎⁙, ১৪২৪
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তািরখ: 
২২ �ম, ২০১৭

৮ 跚�জ紎⁙, ১৪২৪

সদয় অবগিত ও কায 犭�ােথ 犭� �يحمরণ করা হল, 
১) উপ-পিরচালক, 櫞�ব উ윱�য়ন অিধদ葝র, ঢাকা �জলা।
২) জনাব সালমা আমীন, িসিনয়র يحمিশ뤆�ক, মডাণ 犭� অিফস 谅ােনজেম� এい� কি註উটার এ紎াি땼�েকশন, �𗠕েনা টাইিপং يحمিশ뤆�ণ �কᘀ,
櫞�ব উ윱�য়ন অিধদ葝র, �স곯�নবািগচা, ঢাকা।
৩) জনাব �মাঃ শহীদ উ唌�াহ, িসিনয়র يحمিশ뤆�ক, মডাণ 犭� অিফস 谅ােনজেম� এい� কি註উটার এ紎াি땼�েকশন, �𗠕েনা টাইিপং يحمিশ뤆�ণ
�কᘀ, 櫞�ব উ윱�য়ন অিধদ葝র, �স곯�নবািগচা, ঢাকা।
৪) স風ট িলিপকার , মহাপিরচালেকর দ葝র , 櫞�ব উ윱�য়ন অিধদ葝র
৫) ...., অিফস কিপ।

2017-05-22

মিরয়ম আ簶ার
সহকারী পিরচালক


