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া  অিধদ েরর এমআইএস এর “িসিনয়র
কি উটার অপােরটর” [৯ম ড] এবং
নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ েরর
“িমডওয়াইফ” [১০ম ড] পেদর িলিখত
পরী ার িনধািরত তািরখ ও সময় িচ। 

 

 

ন র : ৮০.০০.০০০০.১০৭.১১.০১০.২০২০

 

িবষয় : া  সবা িবভাগ, া  ও পিরবার
অপােরটর” [৯ম ড] এবং নািসং
তািরখ ও সময় িচ। 

 
 

 া  সবা িবভাগ, া  ও 
অপােরটর [৯ম ড] পেদ ২৬৭ জন াথ র
হেব : 

 

পেদর নাম, িব ি র তািরখ ও 
িমক ন র 

িলিখত

িসিনয়র কি উটার  
অপােরটর  

[৯ম ড] [িব ি র তািরখ: 
১৭.০৪.২০১৯, ন র: ২৬] 

১৬.০৩
বলা ১

 

২.    া  সবা িবভাগ, া  ও পিরবার
পেদ ২২৩৯ জন াথ র িলিখত পরী া িনে

 
 

পেদর নাম, িব ি র তািরখ ও 
িমক ন র 

িলিখত

 
 
 

িমডওয়াইফ [১০ম ড] 
[িব ি র তািরখ: 

০৯.১২.২০১৯, ন র: ১২০] 

২০.০৩
বলা ১

 

 

০১.  উ  পদস েহ সংি  াথ েদর া
কােনা াথ েক মা  তীত পরী ার

০২. কিমশেনর ওেয়বসাইট www.bpsc.gov.bd
ডাউনেলাড ত েবশপ সহ াথ েদর
পরী ায় অংশ হণ করেত হেব। াথ েদর

িসিনয়র 
এবং 

অিধদ েরর 
িলিখত 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয় 

আগারগ ও, শেরবাংলা নগর 
ঢাকা-১২০৭ 

www.bpsc.gov.bd 

িব ি  

২০২০- ১৫১ 
 

                                                  তািরখ
 

পিরবার ক াণ ম ণালেয়র অধীন া  অিধদ েরর এমআইএস
নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ েরর “িমডওয়াইফ” [১০ম ড

 পিরবার ক াণ ম ণালেয়র অধীন া  অিধদ েরর এমআইএস
াথ র িলিখত পরী া িনে  উি িখত কে  বিণত তািরখ, সময়

িলিখত পরী ার তািরখ ও 
সময় 

পরী ার ক  

 

০৩.২০২১ (ম লবার) 
১.০০ টা হেত িবকাল 
৫.০০ টা পয  

 
শেরবাংলা নগর সরকাির বািলকা উ  

িব ালয়, শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 

পিরবার ক াণ ম ণালেয়র অধীন নািসং ও িমডওয়াইফাির অিধদ েরর
িনে  উি িখত কে  বিণত তািরখ, সময় ও আসন িব াস অ যায়ী

িলিখত পরী ার তািরখ ও 
সময় 

পরী ার ক  

 
 
 

০৩.২০২১ (শিনবার) 
১.০০ টা হেত িবকাল 
৫.০০ টা পয  

 

মাহা দ র সরকাির উ  িব ালয়, 
মা ন রাড, মাহা দ র, ঢাকা। 

 

লালমা য়া উ  বািলকা িব ালয়, 
৯/১৫, ক-িড, লালমা য়া, ঢাকা। 

 

শেরবাংলা নগর সরকাির বািলকা উ  
িব ালয়, শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
 

পরী া সং া  িনেদশাবিল : 
 

া  ম ণালয় ক ক জাির ত া িবিধ অ সরণ বক িলিখত
পরী ার হেল েবশ করেত দয়া হেব না। 

www.bpsc.gov.bd অথবা টিলটেকর ওেয়বসাইট http://bpsc.teletalk.com.bd
াথ েদর িসিনয়র কি উটার অপােরটর [৯ম ড] এবং িমডওয়াইফ

াথ েদর অ েল ন ন কের কােনা েবশপ  রণ করা হেব

 

তািরখ: 
    ১৫  ফা ন ১৪২৭ 
    ২৮ ফ য়াির ২০২১ 

এমআইএস  এর “িসিনয়র কি উটার  
ড] পেদর াথ েদর িলিখত পরী ার 

এমআইএস এর িসিনয়র কি উটার  
সময় ও আসন িব াস অ যায়ী অ ি ত 

রিজে শন 
ন র 

াথ  সং া 

 

০০০০০১ 
থেক 

৮০০০৭৬ 

 
 

২৬৭ জন 

অিধদ েরর িমডওয়াইফ [১০ম ড] 
অ যায়ী অ ি ত হেব : 

রিজে শন 
ন র 

াথ  সং া 

০০০০০১ 
থেক 

০০০৭৯৯ 

 
৭৩৯ জন 

 
০০০৮০০ 

থেক 
০০১৫৮৭ 

 
৭০০ জন 

০০১৫৮৮ 
থেক 

৮০০১৯০ 

 
৮০০ জন 

িলিখত পরী ায় অংশ হণ করেত হেব। 

http://bpsc.teletalk.com.bd থেক 
িমডওয়াইফ [১০ম ড] পেদর িলিখত 

হেব না। 
মশ://২ 



E/DD/Written Exam Sarasari/Biggopti 

 
 

: ২ : 
 

 

০৩. কােনা াথ র েবশপ  হািরেয় গেল বা িবন  হেল কিমশেনর ওেয়বসাইট www.bpsc.gov.bd অথবা টিলটেকর 
ওেয়বসাইট http://bpsc.teletalk.com.bd থেক ডাউনেলাড করা যােব। েবশপ  তীত কােনা পরী াথ েক পরী ায় 
অংশ হণ করেত দয়া হেব না।  

০৪. মাবাইল ফান, কােনা ধরেনর ইেলক িনক যাগােযাগ য , হাতঘিড়, বই- ক, অনােম স, াগসহ কােনা পরী াথ  পরী া 
হেল েবশ করেত পারেবন না। পরী ার হেলর গেট িলশ এর উপি িতেত উি িখত ািদ এবং েবশপ  পরী া কের 

াথ েদর হেল েবেশর অ মিত দয়া হেব। পরী া কে  কােনা পরী াথ র কােছ মাবাইল ফান, কােনা ধরেণর যাগােযাগ য  
বা হাতঘিড় পাওয়া গেল উ  াথ েক বিহ ার বক তার িব ে  আইনা গ ব া হণ করা হেব এবং ভিব েত কিমশন ক ক 
হীত সকল িনেয়াগ পরী ার জ  তােক অেযা  ঘাষণা করা হেব। 

০৫. পরী ার িনধািরত সমেয়র কমপে  ১৫ িমিনট আেগ আসন হণ করেত হেব। পরী া  হওয়ার ১৫ িমিনট পর কােনা াথ েক 
পরী া কে  েবশ করেত দয়া হেব না। পরী া  হওয়ার ২ ঘ ার মে  কােনা াথ  পরী া ক  ত াগ করেত পারেবন না। 

০৬. িসিনয়র কি উটার অপােরটর [৯ম ড] এবং িমডওয়াইফ [১০ম ড] পেদর াথ েদর বাংলা-৪০ ন র, ইংেরিজ-৪০ ন র, 
সাধারণ ান-৪০ ন র ও টকিনক াল/ েফশনাল িবষেয়-৮০ ন রসহ সবেমাট ২০০ ন েরর ৪ ঘ ার িলিখত পরী ায় অংশ হণ 
করেত হেব। পরী ায় সাইি িফক ক াল েলটর বহার করা িনিষ । তেব সাধারণ ক াল েলটর বহার করা যােব। 

০৭. পরী াথ েদর একই সােথ ০৪  িবষেয়র জ  ০৪  উ রপ  দান করা হেব। াথ েদর বাংলা, ইংেরিজ, সাধারণ ান এবং 
টকিনক াল/ েফশনাল িবষেয়র উ র দােনর জ  িভ  িভ  উ রপ  বহার করেত হেব। একই উ রপে  একািধক িবষেয়র 

উ র দান করেল উ রপ  বািতল হেব। 
০৮. হািজরা তািলকা, উ রপ  এবং অ া  কাগজপে  াথ র া র একই হেত হেব। 
০৯. কােনা াথ র ে  সংি  িনেয়াগ িব ি েত বিণত কােনা শেতর তর (Substantive) ঘাটিত পাওয়া গেল মৗিখক 

পরী ার েব বা পের য কােনা পযােয় উ  াথ র ািথতা বািতল বেল গ  হেব। 
 

           
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                 [ মাঃ নজ ল ইসলাম] 

                                                                                       পরী া িনয় ক (নন-ক াডার) 
                                                                                     [ সিচব] 

 


