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াপন
বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালেয়র গত ১১.০৪.২০২১ তািরেখ ৮০.০০.০০০০.৩০১( গাপনীয়).১১.২৪২০.২০২১-১১৮ নং সং ক
পে র পািরশ অ যায়ী উপ
ক পে র মা েম িলশ ভিরিফেকশন, া
পরী া এবং িশ াগত যা তার সনদ
যাচাই স
েম িন বিণ ত ৫২ (বায়া ) জন াথ েক ত ও যাগােযাগ ি িবভােগর আওতাধীন ত ও যাগােযাগ ি
অিধদ েরর
“সহকারী
নটওয়াক
ইি িনয়ার”
এর
পেদর
িবপরীেত
জাতীয়
বতন
ল
২০১৫
এর
ড-৯ম
(টাকা ২২,০০০-৫৩,০৬০/) বতন েম শতসােপে অ ায়ী িভি েত িনেয়াগ দান করা হেলা:
ম
০১
০২
০৩
০৪
০৫

াথ র নাম ও িপতার নাম
ইউ ছ জািমল রানা
িপতা: মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাঃ সিলম হােসন
িপতা: মাঃ আঃ মােলক
শারিমন লতানা
িপতা: মাঃ রিফ ল ইসলাম
ফারিহন ফাইজা িনহা
িপতা:
এ. ক.এম. হা র রশীদ
ফারজানা জাহান িনসা
িপতা: মাঃ খাই ল আলম

০৬

আ সােলহ িবন শাহাদাত
িপতা: খান শাহাদাত হােসন

০৭

মাঃ মিন ল ইসলাম
িপতা: মাঃ মাহসীন আলী
মাঃ হািস ল হাসান
িপতা: মাঃ ফজ ল কিরম
িম ন মার রায়
িপতা: কািলপদ রায়

০৮
০৯
১০

মাঃ সাইফ িবন হাসান
িপতা: মাঃ হাসান আলী

১১

আ া আল নামান
িপতা: সাখাওয়াত হােসন

ায়ী কানা
ামঃ দিররাম র, ডাকঘরঃ ি শাল-২২২০, উপেজলাঃ
ি শাল, জলাঃ ময়মনিসংহ
ামঃ স ারই, ডাকঘরঃ বন াও, উপেজলাঃ
রানীশনৈকল, জলাঃ ঠা র াও
ামঃ আরািজ ল রা, ডাকঘরঃ দউলী, পা েকাডঃ
৫১০০, উপেজলাঃ বীরগ , জলাঃ িদনাজ র
৪০৬, ি ল, শাি বাগ, ম পাড়া, পা েকাডঃ ৩৪০০,
া ণবািড়য়া
ামঃ বাড়ীখলা, ডাকঘরঃ লাউর ফেতহ র,
পা েকাডঃ৩৪১১, থানাঃ নবীনগর, জলাঃ
া ণবািড়য়া
বাসা/ হাি ং-১৯/৫, মা াপাড়া রাড বাইেলন, জ ী
উ রপাড়া, উপেজলাঃ খািলশ র, পা েকাডঃ ৯০০০,
জলাঃ লনা
ামঃ মাদারী র, ডাকঘরঃ মালিশরা-৬২৩০, উপেজলাঃ
তােনার, জলাঃ রাজশাহী
ামঃ গাপেরখী, ডাকঘরঃ বিতল হাটেখালা-৬৭৪০,
উপেজলাঃ বল িচ, জলাঃ িসরাজগ
বািড়ঃ বাস বািড়, রাডঃ বলভ র রাড, ামঃ
বলভ র, ডাকঘরঃ বাধাল বাজার-৯৩১১. উপেজলাঃ
মােড়লগ , জলাঃ বােগরহাট
বাসাঃ পা িভলা, মহ াঃ বড়ব র, ডাকঘরঃ িদনাজ র
সদর-৫২০০, উপেজলাঃ িদনাজ র সদর, জলাঃ
িদনাজ র
দাগ নং- ৭৭৭, বািড় নং-৪৯, ামঃ দি ণ মা া,
ডাকঘরঃ মা া, থানাঃ গদা, জলাঃ ঢাকা, পা েকাডঃ
১২১৪
১

িবিপএসিস
রিজ. নং
৮০০০১০
০০১৮৮৯
০০১১৫৭
০০০০৪৮
০০০৬০৬
৪০০০৪২
০০০৫৭৭
৮০০০৭৯
০০১৪৩৯
৭০০০২৩
০০০৬৫৫

পেদর নাম
ও ড
সহকারী
নটওয়াক
ইি িনয়ার
(৯ম
ড)

১২

১৩
১৪
১৫
১৬

ম য়া ম মদার
িপতা: ি েজ লাল ম মদার

ামঃ উ র কা লী, যতী মাহন ম মদার বাড়ী,
ডাকঘরঃ উ র কা লী, পা েকাড-৪২১৭, থানাঃ
পাহাড়তলী, জলাঃ চ াম

িকেশার মার িব াস
িপতা: ননী গাপাল িব াস
রমান রায়
িপতা: খেগ নাথ রায়
মাঃ হদােয়ত উ াহ
িপতা: মাঃ হযরত আলী
আ াহ-আল-মা ন
িপতা:
এস. এম. শওকত হােসন

ামঃ
িশয়া, ডাকঘরঃ
িশয়া, পা েকাড-৯২২৪,
উপেজলাঃ িদঘিলয়া, জলাঃ লনা
ামঃ নেলহাপাড়া, ডাকঘরঃ ময়দানিদঘী-৫০১০,
উপেজলাঃ বাদা, জলাঃ প গড়
ামঃ িড ীর চড়, ডাকঘরঃ সয়দাবাদ-৬৭০০,
উপেজলাঃ িসরাজগ সদর, জলাঃ িসরাজগ
বাসা/ হাি ং: ২২, াম/রা াঃ মেহ রপাশা,
উ রবিনকপাড়া (খানাবািড় গালস হাই ল সি কেট),
ডাকঘরঃ েয়ট-৯২০৩, থানাঃ দৗলত র, লনা িস
করেপােরশন (১ নং ওয়াড ), লনা
ামঃ বনপাড়া, জামাল র পৗরসভা (৩ নং ওয়াড ),
ডাকঘরঃ জামাল র-২০০০, উপেজলাঃ জামাল ◌্র
সদর, জলাঃ জামাল র
ামঃ রহমত র, ডাকঘরঃ রহমত র মা াসা-৯৩৬০,
উপেজলাঃ িচতলমারী, জলাঃ বােগরহাট

৪০০০৯০

ামঃ মিহষিদয়া, ডাকঘরঃ গাজীরহাট- ৯২২৪,
উপেজলাঃ িদঘিলয়া, জলাঃ লনা
ামঃ বাগ র, ডাকঘরঃ কািলদাসগাতী,
পা েকাড-৬৭০০, ইউিনয়নঃ ব লী, উপেজলাঃ
িসরাজগ সদর, জলাঃ িসরাজগ
বাসা/ হাি ং-৩৩, াম/রা াঃ মেহ র পাশা, িদঘীর
পি ম পাড়, মেহ র পাশা ডাকঘরঃ েয়ট-৯২০৩,
দৗলত র, লনা িস কেপােরশন (১ নং ওয়াড ),
লনা।
ামঃ ৩৩৫, িডয়ারা চৗিকদার কাি , ডাকঘরঃ চরভাগা,
থানাঃ সিখ র, উপেজলাঃ ভদরগ , জলাঃ
শিরয়ত র-৮০২৪
ামঃ ল ী র, ডাকঘরঃ ইমান র, পা েকাড-৭০০০,
ইসলামী িব িব ালয়, উপেজলাঃ ি য়া সদর, জলাঃ
ি য়া
ামঃ যাগীেপাল, ডাকঘরঃ িশেরামিন, থানাঃ খানজাহান
আলী, জলাঃ লনা
বািড়- চৗ রী িময়া বািড়, ামঃ
র ১নং চরম য়া,
ডাকঘরঃ
র-৩৮০৯, থানাঃ নায়াখালী সদর,
জলাঃ নায়াখালী
ামঃ ধারাবািরষা, ডাকঘরঃ ধারাবািরষা, উপেজলাঃ
দাস র, জলাঃ নােটার-৬৪৪০
ামঃ দি ন চর বাগাট, ডাকঘরঃ বাগাট-৭৮৫০,
উপেজলাঃ ম খালী, জলাঃ ফিরদ র
ামঃ তা ক হিরদাস, ডাকঘরঃ খা কামর র,
পা েকাড-৫৭১০, উপেজলাঃ সা া র, জলাঃ
গাইবা া
বাসা/ হাি ং-গাংপাড়া, াম: মা রা পাড়া, ডাকঘরসা হা -৭২০০, উপেজলাঃ িঝনাইদহ সদর, জলাঃ
িঝনাইদহ

০০০৩৮৪

১৭

সাবিরনা শারিমন
িপতা: মাঃ আ স সা ার

১৮

শখ মাহা ল হক
িপতা:
এস. এম. মাহা ব আলম
আিশ র রহমান
িপতা: একরাম হােসন
মাঃ রািক ল ইসলাম
িপতা: মাঃ গালজার হােসন

১৯
২০
২১

আ াহ আল নামান
িপতা: মাঃ মেনায়ার হােসন

২২

জিসম উি ন
িপতা: আ ল আিজজ পাইক

২৩

মাঃ িরপন হােসন
িপতা: মাঃ মিজ র রহমান

২৪

মাঃ কাজী কামাল
িপতা: মাঃ কাজী সানা িময়া
মাঃ িরয়াদ হােসন
িপতা: মাঃ আ ল মােলক

২৫
২৬
২৭
২৮
২৯

মাঃ সােহল আহে দ
িপতা: মাঃ আলা উি ন
মাফাে ল হােসন
িপতা: মাশাররফ হােসন
মাঃ শির ল ইসলাম
িপতা: মাঃ দিবর উি ন
মাঃ অিমত হাসান
িপতা: মাঃ িসরা ল ইসলাম

২

০০০৩১৭

০০০৬১৭
০০১৪০৭
৪০০০৩৩

৮০০০৪৬
০০০৫২১

০০০৭৩৪
৪০০০৮৯

০০১০৪৯
০০১০৭৪
০০০৫৭৫
০০২১০০
০০০৪৮৩
০০০৬৮২
০০১০৪৫
৪০০১০০

৩০

শাহিরয়ার নািজম িরেয়ল
িপতা: ফরহাদ হােসন পন

৩১

মাঃ রাি উল হাসান
িপতা: মাঃ আ র রহমান

৩২

আরাবী মাহা দ
িপতা: আ ল কালাম আজাদ

৩৩

জাফিরন জাহান না
িপতা: মাঃ মাবারক হােসন
মাঃ মাশেফ র রহমান
িপতা: মাঃ মন র রহমান

৩৪
৩৫

মেহদী হােসন
িপতা: মিমন হােসন

৩৬

মাঃ মাহা ল হাসান
িপতা: মাঃ জানাব আলী
মাঃ শাহী ামান
িপতা: মাঃ মা ার আলী
আিতয়া হাবীবা
িপতা: মাহাঃ আব র রিশদ
মাঃ স জ তা কদার
িপতা:
মাঃ ইি চ আলী তা কদার
মাঃ তাজিম র রহমান
িপতা: মাঃ মিজবর রহমান
মাঃ মাহ র রহমান
িপতা: মাঃ ফজ র রহমান

৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২

মাঃ আল আিমন
িপতা: মাঃ আ া

৪৩

মাঃ সাই ল ইসলাম
িপতা: মাঃ মিহউি ন
তা কদার
িনেবশ িব াস
িপতা: রণিজৎ িব াস
মাঃ আসা ামান র
িপতা: মাঃ আ স সা ার

৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০

ন ন সরকার
িপতা: িহেরন সরকার
মাঃ মেহদী হাসান
িপতা: মাঃ তিজম উি ন
মাঃ আ ল কিরম
িপতা: মাঃ সাহরাব হােসন
মাঃ জাফর ইকবাল
িপতা: মাঃ সাহরাব আলী
মাঃ িসয়াম রানা
িপতা: মাঃ ছানা উ াহ

বাসা-হাজী আই ব আলী বপারী বািড়, ামঃ গংগা র,
ডাকঘরঃ গংগা র-৩৭০১, থানাঃ ল ী র সদর, জলাঃ
ল ী র
ামঃ গালাহার, ডাকঘরঃ মালামগািড়হাট,
পা েকাড-৫৯২০, উপেজলাঃ তলাল, জলাঃ
জয় রহাট

০০১০৫৫

ামঃ ৯৯৯, নািরেকল বাড়ী (িত ার পাড়), ডাকঘরঃ
নািরেকল বাড়ী-৫৬২০, থানা/উপেজলাঃ উিল র,
জলাঃ িড় াম
াম+ডাকঘরঃ উ রদা, পা েকাড-৩৫৭০, উপেজলাঃ
লাকসাম, জলাঃ িম া
বাসা নং- ১৮৪৩, ামঃ েফসর পাড়া ( ইহারী),
ডাকঘরঃ িদনাজ র সদর-৫২০০, উপেজলাঃ িদনাজ র
সদর, জলাঃ িদনাজ র
ামঃ দি ণ ি পাড়া ( গাল
রাড), ডাকঘরঃ
িদনাজ র সদর-৫২০০, উপেজলাঃ িদনাজ র সদর,
জলাঃ িদনাজ র
ামঃ সােতাটা, ডাকঘরঃ রায়নগর, উপেজলাঃ
কা খালী, জলাঃ রাজবাড়ী-৭৭২০
ামঃ মািজলা, ডাকঘরঃ পা কাবাড়ী-৭০৩১, ইসলামী
িব িব ালয়, উপেজলাঃ ি য়া সদর, জলাঃ ি য়া
বাসা/ হাি ং-১০২, মহ াঃ উপর ভ া, ডাকঘরঃ
কাজলা, থানাঃ বায়ািলয়া, জলাঃ রাজশাহী-৬২০৪
হাি ং নং- ২৯২, ামঃ উ মাবাদ, ডাকঘরঃ তাপ,
পা েকাড-৮৪০০, উপেজলাঃ নলিছ , জলাঃ
ঝালকাঠী
বাসাঃ ৩৬১, ামঃ এ পাড়া, ডাকঘর+থানাঃ
াচিবিব, জলাঃ জয় রহাট-৫৯১০
বাসা/ হাি ং ০৩৬৫-০২, াম/রা াঃ শাি পাড়া,
জ ক গড়গড়ী, ডাকঘরঃ য়াডা া-৭২০০,
থানা/উপেজলাঃ য়াডা া সদর, জলাঃ য়াডা া
াম/রা াঃ হাটাব দি ণ বাৈড়, কা ন (অংশ),
ডাকঘরঃ মা মাবাদ-১৪৬০, পগ , কা ন পৗরসভা,
নারায়নগ
ামঃ িনয়াখাড়া, ডাকঘরঃ রৗহাদহ, পা েকাডঃ
৬৭২১, থানাঃ সলংগা, জলাঃ িসরাজগ ।

০০১০৬৫

বাসা/ হাি ং ১৯১, ামঃ রং র, ডাকঘরঃ রং র
কািলবা -৯২৫৩, উপেজলাঃ িরয়া, জলাঃ লনা
বাসা/ হাি ং- ১২৪/৬(খ), াম/রা াঃ হােতম আলী
সড়ক, ডাকঘরঃ িনউ মােকট, পা েকাডঃ ৯১০০,
থানাঃ সানাডা া, জলাঃ লনা
ামঃ লংগাইর, ডাকঘরঃ লংগাইর, পা েকাডঃ ২২৩৩,
উপেজলাঃ গফর াও, জলাঃ ময়মনিসংহ
ামঃ িসংহিড়য়া, ডাকঘরঃ মিতিঝল-৬৬১০, থানাঃ
আটঘিরয়া, জলাঃ পাবনা
ামঃ আিমরগ , ডাকঘরঃ পাবতী র, উপেজলাঃ
পাবতী র, জলাঃ িদনাজ ◌্র
ামঃ রাম র, ডাকঘরঃ এম নাগরবাড়ী-৫২১০,
উপেজলাঃ িবরল, জলাঃ িদনাজ র
ামঃ গাড়াদহ, ডাকঘরঃ গাড়াদহ-৬৭৭০, উপেজলাঃ
শাহজাদ র, জলাঃ িসরাজগ

০০০৬৬৬

৩

০০০৬৭৩

০০০২২৭
০০০৯১৩
০০০৯৮১
০০০২৪১
০০২০৮০
২০০০৯৩
০০১৪০৯
০০০০৩৮
০০১৫৯০
০০০০৮৮
০০০৬৪৫

০০০১৫৪
৮০০০৭৩
০০০৮১০
০০১৯১৫
০০০৫২৫
০০০৫৪০

৫১

মাঃ জানােয়দ িসি ক
িপতা: মাঃ আ বকর িসি ক
মাঃ মেহদী হাসান সােহল
িপতা:
মাঃ আিমর হােসন হাওলাদার

৫২

ামঃ আড়ািলয়া, ডাকঘরঃ আড়ািলয়া, পা েকাডঃ
১৭৪৩, উপেজলাঃ কাপািসয়া, জলাঃ গাজী র
ামঃ ধরা ী, ডাকঘরঃ ধরা ী, পা েকাডঃ ৮৬০০,
উপেজলাঃ প য়াখালী সদর, জলাঃ প য়াখালী

০০০৩০৫
০০০৭৩১

০২। চ াকিরর শত স হ :
ক) াথ গণেক ০২ বছর িশ ানিবশ িহসােব কাজ করেত হেব। িশ ানিবশকােল যিদ িতিন চা িরেত বহাল থাকার অ পেযাগী বেল
িবেবিচত হন, তেব কােনা কারণ দশােনা ছাড়াই এবং সরকাির কম কিমশেনর পরামশ িতেরেকই চাকির থেক অপসারণ করা হেব;
খ) বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন দ

মধাতািলকা ও চিলত অ া সরকাির িবিধ মাতােবক াথ র জ তা িনধািরত হেব;

গ) াথ গণ যিদ িবেদশী নাগিরকেক িববাহ কের থােকন অথবা িববাহ করার জ
বািতল বেল গ হেব;

অ ীকারাব হেয় থােকন তেব এ িনেয়াগপ সরাসির

ঘ) চাকিরেত যাগদানকােল ােদরেক যাগদানপে র সােথ ৩০০ (িতনশত) টাকা ে র নন িডিশয়াল াে এ মেম এক ব স া
দন করতঃ দািখল করেত হেব য, িতিন িনেজর বা পিরবােরর সদ েদর জ কােনা যৗ ক িনেবন না এবং যৗ ক িদেবন না;
ঙ) The Government Servant s (conduct ) Rules 1979 এর ১৩ (১) উপিবিধ অ যায়ী যাগদােনর সময় ােদরেক সকল কার
াবর ও অ াবর স ি র িববরণ স িলত এক ঘাষণাপ জমা িদেত হেব;
চ) এ
াপেন িনিদ ভােব বিণ ত হয়িন, এ প ে াথ গেণর চা ির িবষেয় সরকােরর চিলত িবিধ-িবধান ও ত ও যাগােযাগ
ি অিধদ েরর চিলত িবিধ/আেদশ েযাজ হেব এবং সরকার ক ক ভিব েত ণীত িবিধ-িবধান ও আেদশ অ সাের াথ গেণর
চাকির িনয়ি ত হেব;
ছ) াথ ক ক দািখল ত ি েযা া সনদ এবং কান এক বা একািধক িশ াগত যা তার সনদপ ভিব েত য়া/
ণ /জাল বা
জািলয়ািত/ত কতা ণ ভােব
মেম মািণত হেল কােনা কার কারণ না দিশেয় সংি
াথ র এ িনেয়াগ বািতল করা হেব এবং তার
িব ে আইনগত ব া হণ করা হেব;
জ) াথ গণ যিদ িশ ানিবশকালীন অথবা িশ ানিবশকাল উ ীণ হবার িতন বছেরর মে চা িরেত ই ফা দন এবং ই ফা সরকার
ক ক হীত হবার েব যিদ িতিন তার কত কােজ অ পি ত থােকন তাহেল সরকাির কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা ২০১৮
অ যায়ী তার িব ে শাি লক ব া হণ করা হেব;
ঝ) াথ গণেক সরকার ক ক িনধািরত িশ ণ (যিদ থােক) সাফে র সােথ স
সে াষজনকভােব অিত াে র পর চা িরেত ায়ী করা হেব;
ঞ) সংি

করেত হেব। িনধািরত িশ ণ ও িশ ানিবশকাল

পেদ/ েল চাকিরকালীন াথ গণ চিলত সরকাির িবিধ মাতােবক বতন-ভাতা ও অ া

ট) এ চাকিরেত যাগদােনর জ

িবধািদ া

হেবন;

িতিন কােনা কার মণ ভাতা বা দিনক ভাতা পােবন না;

ঠ) াথ র যাগদােনর তািরখ হেত তার চা ির কাযকর হেব;
ড) চা ির হেত অ াহিত িনেত চাইেল চিলত িবিধ অ যায়ী
ণ) েযাজ

ে

েবর িনেয়াগ ত কম ল হেত ছাড়প

নতম ১৫ (পেনর) িদন েব না শ দান করেত হেব;

যাগদােনর আেবদেনর সােথ দান করেত হেব।

০৩। অ ে দ-২ এ উি িখত শতাবিল াথ গেণর িনকট হণেযা বেল িবেবিচত হেল আেদশ জািরর তািরখ হেত আগামী ১০ (দশ)
কাযিদবেসর মে িসিনয়র সিচব, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ, আইিস টাওয়ার, আগার াও ঢাকা-১২০৭ বরাবর যাগদােনর জ
অ েরাধ করা হেলা।
০৪। িনধািরত সমেয়র মে যাগদান করেত
সরাসির বািতল বেল গ হেব।

থ হেল সংি

াথ যাগদােন ই ক নন মেম গ

৪

করা হেব এবং ার িনেয়াগােদশ

রা পিতর আেদশ েম,

২৬-১২-২০২১
মাঃতিব র রহমান
উপসিচব (অিতির দািয় )
১১ পৗষ ১৪২৮
তািরখ:
২৬ িডেস র ২০২১

ন র: ৫৬.০০.০০০০.০৫৪.১১.০০৫.১৭.২৩৫/১(১২)

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ
রণ করা হইল:
১) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ
২) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৩) সিচব , সিচেবর দ র, বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন
৪) মহাপিরচালক (অিতির দািয় ), ত ও যাগােযাগ ি অিধদ র
৫) সিচব , অগানাইেজশনাল সােপাট অ িবভাগ, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ
৬) উপ পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস (বাংলােদশ গেজেট কােশর অ েরাধসহ)
৭) মাননীয় িতম ীর একা সিচব, িতম ীর দ র , ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর
জ )
৮) িসিনয়র সিচেবর একা সিচব (অিতির দািয় ), িসিনয়র সিচেবর দ র, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ (িসিনয়র
সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৯) িসিনয়র িসে ম এনািল , িডিজটাল গভেন ও ইমি েমে শন অিধশাখা, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ
( াপন ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
১০) িচফ একাউ স িফ া অিফসার, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ, িহসাব ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা
১১) অিফস কিপ
১২) জনাব ......................................................................................................................

৫

