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িলিখত পরী ায় জািলয়ািত, ৪ পরী াথী বিহ ার
অনলাইন ড

৩৭তম িবিসএস
অবল েনর জ
পরী াথীেক বিহ
বাংলােদশ সরকারী
কমকতা হাসান
জািনেয়েছন।

এর িলিখত পরী ায় অ দপায়
মা.
েবল হক নােম একজন
ার করা হেয়েছ। আজ সামবার
কম কিমশন সিচবালেয়র জনসংেযাগ
মা. হািফজুর রহমান এ তথ

িতিন জানান, সামবার রাজশাহী সরকারী মিহলা কেলজ
কে ৩৭তম িবিসএস িলিখত পরী া অ ি ত হয়।
পরী ার হেল ওই পরী াথী অ দপায় অবল ন করেল
তােক বিহ ার করা হয়।
এর আেগ গতকাল রাববার িবিসএস এর িলিখত পরী ার
হেয়েছ এবং অপর এক পরী াথীেক ১৫ িদেনর স ম কারাদ

থম িদনও িতন পরী াথীেক বিহ ার করা
দান করা হেয়েছ।

হাসান মা. হািফজুর রহমান জানান, রাববার ঢাকার রাজধানী উ িবদ ালয় থেক মা. আলম িময়া নােমর
একজন ভুয়া পরী াথীেক আটক করা হয়। িতিন ৩৭তম িবিসএস ি িলিমনাির পরী ায় অকৃতকায হন।
েবশপে িনেজর রিজে শন ন র পিরবতন কের ি িলিমনাির টে পাস করা অ একজন পরী াথীর
রিজে শন ন র উে খ কের পরী া িদেত এেল পরী া কে তােক আটক করা হয়। আটেকর পর উ
কে র দািয় া িনবাহী ম ািজে ট তার জবানব ী ও সা
হণ কের দ িবিধর সংি
ধারা অ যায়ী
১৫ িদেনর স ম কারাদে র আেদশ দান কের তােক ঢাকা ক ীয় কারাগাের রণ কেরন। দ া ভুয়া
পরী াথী জনাব মা. আলম িময়ার বািড় ব ড়া জলার সানাতলা উপেজলায়।
িতিন আেরা জানান, একইিদন ঢাকা কে হাজী আ াফ আলী হেলর আেরা
অবল েনর কারেণ হল থেক বিহ ার করা হয়।

ই পরী াথীেক অ দপায়

স াদক ও কাশক : কাজী রিফ ল আলম । স াদক ও কাশক কতৃক আেলািকত িমিডয়া
িলিমেটেডর পে

১৫১/৭, ীন রাড (৪থ-৬ তলা), ঢাকা-১২০৫ থেক কািশত এবং াইম আট

স ৭০ নয়াপ ন ঢাকা-১০০০ থেক মুি ত। বাতা, স াদকীয় ও বািণিজ ক িবভাগ : ১৫১/৭, ীন
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