
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মি পিরষদ িবভাগ 
সং াপন অিধশাখা 

www.cabinet.gov.bd

ন র: ০৪.০০.০০০০.৪১১.১২.০০১.১৮.৫৫১ তািরখ: 
০১ নেভ র ২০২০

১৬ কািতক ১৪২৭

াপনাপন

         বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালেয়র ২৮-১০-২০২০ তািরেখর ৮০.১০৭.০১২.০০.০০.০০৩. ২০১৪-১৭৬ সং ক
ারেকর পািরেশর পিরে ি েত ‘‘বাংলােদশ সিচবালয় (ক াডার বিহ ত গেজেটড কমকতা এবং নন- গেজেটড কমচারী)

িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৪’’ মাতােবক মি পিরষদ িবভােগর িন বিণত ০৬ (ছয়) জন কমচারীেক জাতীয় বতনে ল, ২০১৫
অ সাের ১০ম েড টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০/- বতনে েল শাসিনক কমকতা ও ি গত কমকতার  পেদ পেদা িত দান
করা হেলা: 

মম েড শনেড শন   
নংনং

কমচারীরকমচারীর  ন ামন াম  ওও  ববত ীববত ী  পদপদ িবিব বাংল ােদশবাংল ােদশ   সরকারীসরকারী   কমকম  কিমশনকিমশন   ক কক ক   
প ািরশ তপ ািরশ ত   পদ িবপদ িব

১. ৩  জনাব মাহা দ আ াহ
 অিফস সহকারী-কাম-কি উটার া িরক

শাসিনক কমকতা

২. ৪  জনাব মাঃ েবল আলম
 াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর

শাসিনক কমকতা

৩. ৫  জনাব মাঃ লাইমান খ কার
 াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর

ি গত কমকতা

৪. ৬  জনাব মাঃ শাহজালাল
 াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর

শাসিনক কমকতা

৫. ৭  িম  রািজনা খা ন
 াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর

ি গত কমকতা

৬. ৯  িম  শা ী আ ার
 াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর

ি গত কমকতা

প েদ া িত রপ েদ া িত র  শত াবিলশত াবিল ::

ক)    উি িখত কমকতাগণেক পেদা িত া  পেদ যাগদােনর তািরখ থেক ০১ (এক) বছেরর জ  িশ ানিবস িহসােব িনেয়াগ
করা হেলা। িনেয়াগকারী ক প  কারণ িলিপব  কের িশ ানিবসকােলর ময়াদ ি  কের সবসা ে  ০২ ( ই) বছর করেত
পারেবন।
খ)    িশ ানিবসকােল কান কমকতার আচরণ ও কম সে াষজনক িবেবিচত না হেল অথবা কমদ  হওয়ার স াবনা না থাকেল
িনেয়াগকারী ক প  তােক য পদ থেক পেদা িত িদেয়িছেলন স পেদ ত াবতন করােত পারেবন। 
গ)      এ আেদশ যাগদােনর তািরখ থেক কাযকর হেব। 
ঘ)    এ আেদেশ িনিদ ভােব বিণত হয়িন, এ প কান ে  ােদর চাকির সরকােরর চিলত িবিধ ও আেদশ এবং সরকার
ক ক ভিব েত ণীত িবিধ ও আেদশ ারা িনয়ি ত হেব।  

০২।     িবিধ মাতােবক সকল আ ািনকতা স  কের এ াপন জাির করা হেলা।
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রা পিতর আেদশ েম,

১-১১-২০২০

ড. মাঃ শিফ র রহমান
অিতির  সিচব (সং ) ( ন দািয় )

ফান: ৯৫১১০৩৫
ফ া : ৯৫৬৫২৫৫

ইেমইল:
js_admin@cabinet.gov.bd

ন র: ০৪.০০.০০০০.৪১১.১২.০০১.১৮.৫৫১/১(২৩) তািরখ: ১৬ কািতক ১৪২৭
০১ নেভ র ২০২০

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়) 
১) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ
৩) সিচব, বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালয়, আগার াও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা
৪) উপসিচব (অিতির  দািয় ), িরেপাট অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৫) উপসিচব, উ য়ন অিভল  বা বায়ন অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৬) উপসিচব, কিম  িবষয়ক অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৭) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
৮) উপসিচব, িবিধ অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৯) উপসিচব, আইন-১ অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
১০) িসিনয়র সহকারী সিচব, সরকার গঠন ও রা াচার শাখা, মি পিরষদ িবভাগ
১১) উপ পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা ( াপন  গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর
অ েরাধসহ)
১২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ
১৩) িসে ম এনািল , আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা)
১৪) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, মি পিরষদ িবভাগ, স নবািগচা, ঢাকা
১৫) িহসাবর ণ কমকতা, মি পিরষদ িবভাগ
১৬) মি পিরষদ িবভােগর অিতির  সিচব(সকল)/ সিচব(সকল)-এর ি গত কমকতা{অিতির  সিচব
(সকল)/ সিচব(সকল)-এর সদয় অবগিতর জ }
১৭) জনাব মাহা দ আ াহ, অিফস সহকারী-কাম-কি উটার া িরক, উ য়ন অিভল  বা বায়ন অিধশাখা,
মি পিরষদ িবভাগ
১৮) জনাব মাঃ েবল আলম, াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর, িরেপাট অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
১৯) জনাব মাঃ লাইমান খ কার, াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর, আইন-১ অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
২০) জনাব মাঃ শাহজালাল, াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর, কিম  িবষয়ক অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
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২১) িম  রািজনা খা ন, াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর, সরকার গঠন ও রা াচার শাখা, মি পিরষদ
িবভাগ
২২) িম  শা ী আ ার, াট- া িরক কাম কি উটার অপােরটর, িবিধ অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
২৩) অিফস কিপ/মা ার কিপ/ ি গত নিথ
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