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ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১০.০২.০১৩.২১.২১৮ তািরখ: 
০৩ অে াবর ২০২১

১৮ আি ন ১৪২৮

িবষয:় িনেয়াগিনেয়াগ   পরী ারপরী ার   িদনিদন -- ণণ   নঃনঃ  িনধারণিনধারণ ,  ,  েবশপেবশপ   ই করণই করণ   এবংএবং  পরী ারপরী ার   সময় িচসময় িচ
ওেয়বেপাট ােলওেয়বেপাট ােল   কাশকাশ

: ১। ার কাযালেয়র ারক নং-০৫.৪৩.৭০০০.০০৭.১১.০০২.২০-৪২২, তািরখ: ১৫/০৯/২০২১
২। িবভাগীয় িনবাচিন বাড, রাজশাহীর ারক নং-০৫.৪৩.০০০০.০১০.০২.০১৩.২১.২১৩, তািরখ:
২৮/০৯/২০২১

           

         উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ার কাযালেয়র সাধারণ
শাসেনর আওতা  ১৬তম েডর িহসাব সহকারী এর মাট ০৪(চার)   পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর িনিম  িন বিণত

পিরবিতত িচ অ যায়ী িনেয়াগ পরী া হেণর জ  িবভাগীয় কিমশনার ও সভাপিত, িবভাগীয় িনবাচিন বাড, রাজশাহী সদয়
িনেদশনা দান কেরেছন: 

পরী ার 
ধরণ তািরখ ও বার সময় ান/ ভ

িলিখত ১৬/১০/২০২১ 
শিনবার

সকাল ১০:০০ 
টা

াপাইনবাবগ  কািরগির িশ ণ ক , বারঘিরয়া, াপাইনবাবগ  সদর, 
াপাইনবাবগ  

বহািরক ১৬/১০/২০২১ 
শিনবার

িবকাল ৪:০০ 
টা

াপাইনবাবগ  কািরগির িশ ণ ক , বারঘিরয়া, াপাইনবাবগ  সদর, 
াপাইনবাবগ  

মৗিখক ২০/১০/২০২১ 
ধবার

সকাল ১১:০০ 
টা িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী

            
            ০২। এমতাব ায়,  িলিখত পরী ার িদন- ণ ও ভ  উে খ বক বধ াথ েদর অ েল অিবলে  েবশপ  রণ
এবং িলিখত, বহািরক ও মৗিখক পরী ার সময় িচ ার জলার ওেয়বেপাটােল কাশ কের সভাপিত, িবভাগীয় িনবাচিন বাড,
রাজশাহীেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৩-১০-২০২১

জলা শাসক
জলা শাসেকর কাযালয়
জলা শাসেকর কাযালয়, াপাইনবাবগ

মাঃ আ ল হায়াত
সদ  সিচব

ফ া : ০৭২১-৭৭২৫২৯
ইেমইল:

divcomrajshahi@mopa.gov.bd
. ১



ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১০.০২.০১৩.২১.২১৮/১(৪) তািরখ: ১৮ আি ন ১৪২৮
০৩ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িডআইিজ, রাজশাহী র , বাংলােদশ িলশ, রাজশাহী
২) উপপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া, রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
৩) উপপিরচালক, িপএসিস, রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
৪) াটিলিপকার, গাপনীয় শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী (িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র
কায িচেত অ ি র জ )

৩-১০-২০২১
মাঃ আ ল হায়াত 

সদ  সিচব

. ২


