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াপনাপন

নন-ক াডার পেদ িনেয়াগ (িবেশষ) িবিধমালা, ২০১০ অনুসরেণ বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালেয়র ১১/০৪/২০১৮
তািরেখর ৮০.০০.০০০০.১০৮.১১.০৩১.১৭-৮০ ন র ারেকর সুপািরশ েম এবং The Gazetted Officers (Statistics Division)

Recruitment Rules, 1978 এর আেলােক জাতীয় বতন ল, ২০১৫ অনুসাের টাকা ২২০০০/- - ৫৩০৬০/- বতন েম
( ড-৯) পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরােত “পিরসংখ ান কমকতা”
পেদ িনে া  ১১ (এগার) জন াথীেক অ ায়ী শনূ  পেদর িবপরীেত অ ায়ীভােব িন বিণত শেত িনেয়াগ দান করা হেলা:

:: নং রিজ: নং াথীর নাম, িপতা ও মাতার নাম ায়ী িঠকানা িনজ জলা
০১ ২০৭৩৬৩ এস. এম. শাহেনওয়াজ

িপতা: এম এ কােদর
মাতা: মাছা: সািহদা ইয়াছিমন

াম:-সবুজপাড়া কিস রাড, ডাকঘর-উিলপুর
৫৬২০, উপেজলা-উিলপুর, জলা-কুিড় াম।

কুিড় াম

০২ ০৮২০৭৪ মাঃ িমনার উ ীন
িপতা: মাহা দ সালাম
মাতা: িরনা আকতার

াম: পূব বারখাইন, ডাকঘর- তলার ীপ,
উপেজলা-আেনায়ারা, জলা চ াম।

চ াম

০৩ ০৯৮৮৩০ িব ব বসু
িপতার নাম: সুশা  বসু
মাতার নাম:ঊিমলা বসু

াম: নরপিত, ডাকঘর: বটতলা বাজার,
উপেজলা-শািলখা, জলা-মা রা।

মা রা

০৪ ০৪৩৪৪৮ মাঃ জা াতুল বাকী
িপতার নাম: আবদুল কু ুস
মাতার নাম:আেমনা বগম

উ র পাড়া, াম-িশমরাইল, ডাকঘর-িশমরাইল,
উপেজলা-কসবা, জলা- া ণবািড়য়া।

া ণবািড়য়া

০৫ ০৫০৫৮৬ িরমন 
িপতা: সুধীর 
মাতা: সুচ া 

াম-বড়হািতয়া, ডাকঘর- সেনরহাট-৪৩৮৬,
উপেজলা- লাহাগাড়া, জলা-চ াম।

চ াম

০৬ ০৮০২৭৪ মাঃ জািকর হােসন
িপতা: মাঃ আ লু মিতন
মাতা: মাসা: সুলতানা আ ার

াম-ভাটবাড়ী, ডাকঘর-চকল ীপুর,
উপেজলা- চৗ াম, জলা-কুিম া।

কুিম া

০৭ ০৬৭৭৭৭ আবদুল মিতন খান
িপতা: আবদুর রিশদ খান
মাতা: মাসা: তহিমনা

হাি ং নং-২১৯, ওয়াড নং-০৩, াম:-
রহমতপুর, ডাকঘর: খপুপাড়া, উপেজলা:
কলাপাড়া, জলা: পটুয়াখালী।

পটুয়াখালী
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০৮ ০২৬৮০২ মাঃ সাইদুর রহমান
িপতা: মাঃ মিশয়ার রহমান
মাতা: নুরজাহান বগম

াম-সাম া, ডাকঘর: সাম া, উপেজলা-
মেহশপুর, জলা-িঝনাইদহ।

িঝনাইদহ

০৯ ০৬৮৮৬৫ মাঃ নাজমলু সাইন
িপতা: মাঃ আ লু হািলম ল র
মাতা: ফিরদা বগম

াম-উ র চঁাদপুর, ডাকঘর-ছা ড়া (৭৬২০),
উপেজলা-বাঘারপাড়া, জলা যেশার।

যেশার

১০ ০৩৯১১৮ িম ু  সরকার
িপতা: ম ু  সরকার
মাতা: ক না রানী সরকার

াম-নাগড়া, বারইপাড়া, ডাকঘর- ন েকাণা
সদর, উপেজলা- ন েকাণা সদর, জলা-
ন েকাণা।

ন েকাণা

১১ ০৫৯০৫৬ ফাহিমদা সুলতানা
িপতা: মাঃ িসরাজুল হক
মাতা: িশরীন আ ার

পুরাতন কাটেরাড, াম- ীনগর, কলাপাড়া,
ডাকঘর-িকেশারগ , উপেজলা-িকেশারগ
সদর, জলা-িকেশারগ ।

িকেশারগ

শতসমহূ: 
(০১) িনেয়াগ া  াথীেক আগামী  ২১ ভা  ১৪২৫ ব া /০৫ সে র ২০১৮ ি া  পূবাে  সিচব, পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা
িবভাগ  
      বরাবর যাগদান করেত হেব;
(০২) িনেয়াগ া  কমকতা িনধািরত তািরেখ যাগদান করেত ব থ হেল িনেয়ােগ আ হী নয় িবেবচনায় তঁার িনেয়াগােদশ বািতল বেল গণ
 
       হেব;
(০৩) িনেয়াগ া  কমকতার চাকুিরর থম দু’বছর িশ ানিবশকাল (Probation) িহেসেব গণ  হেব। সাফল জনকভােব িশ ানিবশকাল
 
সমা  হওয়ার পর চাকির ায়ীকরেণর িবষেয় সরকার পরবতীেত িবেবচনা করেব এবং এ িবষেয় যথাসমেয় ও েযাজ  ে  পৃথক  
সরকাির আেদশ জাির করেব;
(০৪) িশ ানিবশকােল তঁার চাকুির সে াষজনক বেল িবেবিচত না হেল সরকার কান কার কারণ দশােনা ছাড়াই এবং  সরকাির কম   
      কিমশেনর পরামশ ব িতেরেক তঁােক চাকুির হেত অপসারণ করেত পারেব;
(০৫) িনেয়াগ া  াথীর যাগ তার ঘাটিত য কান সময় ধরা পড়েল বা াথী দুনীিত বা জািলয়ািতর আ য় হণ করেল বা অসত
তথ  দান  
      করেল বা অন  কােনা ে  যমন চািহদাকৃত কাগজপ ািদর ঘাটিত থাকেল বা কােনা তর (Substantive) ভুল- ু িট  
পিরলি ত হেল তঁার িনেয়াগ প  বািতল বেল গণ  হেব। চাকুিরেত িনেয়ােগর পর এ প কােনা  তথ  কািশত বা মািণত হেল তঁােক
 
চাকুির হেত বরখা করণ ছাড়াও তঁার িব ে  শাসিনক ও ফৗজদাির আইেন যেথাপযু  ব ব া হণ করা যােব;
(০৬) িনেয়াগ া  কমকতােক দেশর য কান ােন এবং য কান উপেজলায় বদিল করা যােব;
(০৭) এ াপেন সুিনিদ ভােব বিণত হয়িন, এ প ে  তঁার চাকুির সং া  িবষেয় সরকােরর চিলত িবিধ-িবধান ও আেদশ
েযাজ  হেব  

      এবং সরকার কতৃক ভিবষ েত ণীতব  িবিধ-িবধান ও আেদশ অনুসাের তঁার চাকুির িনয়ি ত হেব;
(০৮) িনেয়াগ া  াথী িনেজর বা পিরবােরর অন ান  সদস েদর জন  কান যৗতুক িনেবন না এবং কান যৗতুক িদেবন না;
(০৯) চাকুিরেত যাগদানকােল াথী যাগদান পে র সােথ ৩০০ (িতনশত) টাকা মেূল র নন-জুিডিসয়াল াে  উপের উে িখত
শতাবলীর  
িবষেয় একমত পাষণপূবক অ ীকারনামা দািখল করেবন;
(১০) The Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর িবিধ ১৩ এর উপিবিধ (১) অনুযায়ী সকল াবর-অ াবর  
      স ি র িববরণ স িলত একিট ঘাষণাপ  াথীেক চাকুিরেত যাগদােনর সময় জমা িদেত হেব;
(১১) িনেয়াগ া  াথী চাকুিরেত যাগদােনর জন  কান কার মণ ভাতা/ দিনক ভাতা পােবন না। 
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জন ােথ এ িনেয়াগ আেদশ জাির করা হেলা। 

রা পিতর আেদশ েম,

১৪-৮-২০১৮

সৗের  নাথ চ ব ী
সিচব
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
২) চয়ারম ান, বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন
৩) অিতির -সিচব , উ য়ন অ িবভাগ , পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভাগ
৪) অিতির  সিচব , তথ  ব ব াপনা অ িবভাগ , পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভাগ
৫) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ , পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভাগ
৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস)
৭) একা  সিচব , সিচেবর দ র, পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভাগ
৮) া ামার, আইিসিট সল, পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভাগ
৯) ধান িহসাব র ণ কমকতা, পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভাগ, স নবািগচা, ঢাকা।
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