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ন র: ০৪.০০.০০০০.৪১১.১১.০০১.১৮.৩৩৫ তািরখ: 
১৯ আগ  ২০২১

৪ ভা  ১৪২৮

াপনাপন

 
      বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালেয়র ১০-০১-২০২১ তািরেখর ৮০.০০.০০০০.৩০১ ( গাপনীয়).১১.
২৩৮৭.২০-১৫ সং ক ারেকর পািরেশর পিরে ি েত “সরকাির িত ােনর কি উটার পােসােনল িনেয়াগ
িবিধমালা, ২০১৯" অ যায়ী মি পিরষদ িবভােগর অধীন গ ত 'জাতীয় িনরাপ া সং া  সল'-এর রাজ খাত
“সহকারী া ামার”-এর  অ ায়ী পেদ ৯ম েড ২২০০০-৫৩০৬০/- টাকার বতনে েল (জাতীয় বতনে ল, ২০১৫
অ যায়ী) িনে া  াথ েক িশ ানিবস িহেসেব িনেয়াগ করা হেলা::

মম াথ রাথ র  রিজে শনরিজে শন   
ন রন র

ন ামন াম,  ,  িপত ািপত া// ামীামী   ওও  মাত ারমাত ার  ন ামন াম কান াকান া

১. রিজে শন 
ন র-০০০৩২০

মাঃ এবা ল হক েবল, িপতা- মাঃ 
এনা ল হক, মাতা-নীনা বগম

াম-নওহাটা, ডাকঘর- নওহাটা বাজার, 
উপেজলা- ক দ র, জলা- গাপালগ

িনেয়ােগরিনেয়ােগর   শতাবিলশতাবিল ::

১.   যাগদােনর তািরখ থেক এ িনেয়াগ কাযকর হেব।
২.  িনেয়াগ া  াথ  যাগদােনর তািরখ হেত ০২ ( ই) বছেরর জ  িশ ানিবস িহসােব কমরত থাকেবন। িশ ানিবস
থাকাকালীন ক প  যিদ মেন কেরন য, ার আচরণ ও কম সে াষজনক নয়, বা কমদ  হবার স াবনা নই তেব
িনেয়াগকারী ক প  ার চাকিরর অবসান ঘটােত পারেবন।
৩.   িনেয়াগ া  াথ েক শারীিরক যা তা স েক িসিভল সাজন ক ক দ  া গত সনদপ  যাগদােনর সময়
দািখল করেত হেব। া  পরী ার িতেবদেন কােনা িব প ম  থাকেল এবং তা সরকাির দািয়  পালেন াঘাত ি
করেত পাের বেল মািণত বা তীয়মান হেল ক প  এ িনেয়াগ বািতল করার মতা সংর ণ কেরন।
৪.   যাগদােনর সময় এ িনেয়াগপে র লকিপ দশন করেত হেব।
৫.  এ িনেয়াগপে  কান শত িনিদ ভােব বিণত হয়িন এ প ে  িনেয়াগ সং া  সরকােরর চিলত আইন, িবিধমালা,
আেদশ এবং সরকার ক ক িনধািরত িবিধ-িবধান েযাজ  হেব।  
৬.   াথ  চাকিরেত যাগদােনর জ  কান  এ/িডএ া  হেবন না।

০২। উপির-উ  শতাবিলেত চাকিরেত যাগদােন স ত হেল আগামী ০৯-০৯-২০২১ তািরেখর মে  মি পিরষদ িবভােগ
যাগদান করেত হেব। িনধািরত তািরেখর মে  যাগদােন থ হেল এ াপন বািতল বেল গ  হেব।

১



রা পিতর আেদশ েম,

১৯-৮-২০২১

হা দ ৎফর রহমান
উপসিচব

ফান: ৯৫১৪৯৯৫
ফ া : ৯৫১২২১৩

ইেমইল:
establishment_sec@cabinet.gov.bd

ন র: ০৪.০০.০০০০.৪১১.১১.০০১.১৮.৩৩৫/১(২২) তািরখ: ৪ ভা  ১৪২৮
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) সিচব , বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালয়, আগার াও, শের বাংলা নগর, ঢাকা
৪) অিতির  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
৫) অিতির  সিচব (সকল), মি পিরষদ িবভাগ
৬) সিচব (অিতির  দািয় ), পিরক না ও বােজট অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
৭) সিচব, ই-গভেন  অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ ( াপন  এ িবভােগর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৮) উপসিচব (সং ), জাতীয় িনরাপ া সং া  সল, মি পিরষদ িবভাগ
৯) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
১০) উপ পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস , তজ াও, ঢাকা ( াপন  গেজেটর পরবত  সং ায়

কােশর অ েরাধসহ)
১১) সিচব, সম য় ও সং ােরর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
১২) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, মি পিরষদ িবভাগ, স নবািগচা, ঢাকা
১৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  সল, মি পিরষদ িবভাগ
১৪) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, মি পিরষদ িবভাগ
১৫) জনাব মাঃ এবা ল হক েবল, িপতা: মাঃ এনা ল হক, মাতা: নীনা বগম, াম-নওহাটা, ডাকঘর- নওহাটা বাজার,
উপেজলা- ক দ র, জলা- গাপালগ
১৬) অিফস কিপ/মা ার কিপ/ ি গত নিথ

২


