িব মােনর জাতীয়
পিরসংখ ান ব ব া

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
পিরক না ম ণালয়
পিরসংখ ান ও তথ ব ব াপনা িবভাগ
উ য়ন-১ অিধশাখা
www.sid.gov.bd
তািরখ: ২ বশাখ ১৪২৫
১৫ এি ল ২০১৮

ারক ন র: ৫২.০০.০০০০.০০৮.১৪.৮২১.১৭.২১২
িবষয়:

িনেয়াগপ

পিরসংখ ান ও তথ ব ব াপনা িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা কতৃক বা বায়নাধীন “মডানাইেজশন
অব ন াশনাল একাউ স ািটসিটকস কে ’’ িনে া
াথীেদর অথ ম ণালয়, অথ িবভােগর বােজট শাখা-১১ এর গত
১৪/০১/২০১৬ ি ঃ তািরেখর ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০০৫.২০১০-১৫ নং পিরপ অনুযায়ী পেদর সে সাম স বতন েড
সাকুল বতেন ক ময়াদকালীন সমেয়র জন স ূ ণ অ ায়ী িভি েত িনে া শেত “সহকাির া ামার” পেদ িনেয়াগ
দান করা হেলাঃ
ঃনং
১
শতাবলী:

াথীর নাম ও
িপতার নাম
বগম সাজরীণ আলম
িপতা: মাঃ আলমগীর
হােসন

ায়ী িঠকানা
২৫২/১, মধ ফায়দাবাদ, দি ণখান, ফায়দাবাদ,
মা াসা, উ রা, ঢাকা-১২৩০

বতন

ড ও মািসক সাকুল
বতন
ড-৯
৩৫,৬০০/-টাকা সাকুল

ক) এ িনেয়াগ আেদশ ধুমা
ক ময়াদকাল পয আনু ািনক আেদশ িহেসেব গণ হেব। ক ময়াদ সমা হওয়ার
সােথ সােথ এ িনেয়াগ আেদশ কে র চাকুরী হেত অব াহিত প িহেসেব গণ হেব। এতদুে েশ আলাদাভােব কান
অব াহিতপ
দান করা হেব না।
খ) কতৃপ য কান সময় কারণ দশােনা ব িতেরেক ১ (এক) মােসর নািটশ বা ১ (এক) মােসর সমপিরমান
সাকুল বতন দান পূবক চাকুরী হেত অব াহিত িদেত পারেবন। প া ের িনেয়াগ া কমকতা ১ (এক) মােসর
নািটশ বা ১ (এক) মােসর সমপিরমাণ বতন সমপণ পূবক কতৃপে র অনুেমাদন েম চাকুরী হেত অব াহিত িনেত
পারেবন।
গ) চাকুরীকােল সাব িণক কে র কােজ িনেয়ািজত থাকেত হেব এবং কােজর মান সে াষজনক না হেল িনেয়াগ
বািতল করা হেব।
ঘ)
চাকুরীকালীন সমেয় চাকুরী সং া েযাজ সরকারী িবিধমালা েযাজ হেব।
ঙ)
চাকুরীেত যাগদােনর সমেয় িসিভল সাজন কতৃক ইসু কৃত সু - াে র সনদ দািখল করেত হেব।
চ)
াথীেক চাকুরীেত যাগদােনর সময় িশ াগত ও অিভ তাসহ সকল সনদপে র সত ািয়ত কিপ দািখল করেত
হেব।
০২।
িনেয়ােগর উপেরা শতাবলীেত স ত থাকেল তঁ ােক ২৫-০৪-২০১৮ তািরেখর মেধ সিচব, পিরসংখ ান ও তথ
ব ব াপনা িবভাগ, আগারগঁাও, ঢাকা এর িনকট যাগদান প দািখল করেত হেব, অন থায় এ িনেয়াগ বািতল বেল গণ
হেব।
০৩।

যথাযথ কতৃপে র অনুেমাদন েম এ আেদশ জারী করা করা হেলা।
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১৫-৪-২০১৮

নূর জাহান
উপসিচব

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা
(িবিবএস)
২) অিতির -সিচব , উ য়ন অ িবভাগ , পিরসংখ ান ও
তথ ব ব াপনা িবভাগ
৩) ম ীর একা সিচব, ম ীর দ র, পিরক না িবভাগ
৪) পিরচালক, াশনাল একাউি টং উইং, বাংলােদশ
পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস)
৫) একা সিচব , সিচেবর দ র, পিরসংখ ান ও তথ
ব ব াপনা িবভাগ
৬) া ামার, আইিসিট সল, পিরসংখ ান ও তথ
ব ব াপনা িবভাগ
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