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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৯৯.০০১.১৯.৫৩৫ তািরখ: 
০৬ অে াবর ২০২১

২১ আি ন ১৪২৮

িবষয:় জনাবজনাব   মামা : : র াগীবরাগীব   হ াস ানসহহ াস ানসহ   ০২০২   জেনরজেনর   ৪০৪০   তমতম  িব.িস .এস.িব.িস .এস.  মৗিখকমৗিখক  পরী ায়পরী ায়   অংশ হেণরঅংশ হেণর
অ মিতঅ মিত   দানদান ।।

: মা.উ.িশ অিধদ েরর ২১-০৯-২০২১ তািরেখর ৩৭.০২.০০০০.১০৪.৪০.০০১.২১-৬০৪ নং ারক।

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগেণর অ েল ৪০-তম
িব.িস.এস. মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর অ মিত দান করা হেলা:

িমক কমকতার নাম, পদবী ও কম ল পরী ার নাম
০১ জনাব মা: রাগীব হাসান

ভাষক (অথনীিত)
ামনগর সরকাির মহসীন িডি  কেলজ, সাত ীরা।

৪০ তম িবিসএস মৗিখক পরী ায় 
অংশ হেণর অ মিত দান।

০২ জনাব মা: সকত ইসলাম (১৭১৩৫১৪৬০৩১)
ভাষক (সমাজিব ান)

িবেশষ ভার া  কমকতা, 
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
সং : আেলকা া সরকাির কেলজ, বিরশাল।

৪০ তম িবিসএস মৗিখক পরী ায় 
অংশ হেণর অ মিত দান।

শতস হ:
(ক) াথ ত পেদ চাকির পেল বতমান চাকির হেত ই ফা িদেত হেব;
(খ) সরকােরর কান দনা-পাওনা থাকেল তা পিরেশাধ করেত হেব;
(গ) কান িবভাগীয় মামলা থাকেল তা িন ি  না হওয়া পয  িব  করা হেব না;
(ঘ) শতাধীেন কান িশ ণ হণ কের থাকেল িশ েণর শতস হ অব ই পালন করেত হেব এবং
(ঙ) কান িলেয়ন বা ষণ দান করা হেব না।

৮-১০ -২০ ২১

সিচব 
সিচেবর দ র
বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন

মাহা দ আ  নােসর বগ
উপসিচব
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তািরখ: ২১ আি ন ১৪২৮
০৬ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) অ .....................................................................
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) জনাব...............................................................................
৬) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মাহা দ আ  নােসর বগ 
উপসিচব

২


