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৩১ ভা  ১৪২৬

াপনাপন

     বাংলােদশ সরকারী কমকিমশন সিচবালেয়র ১৩-০৫-২০১৯ তািরেখর
৮০.০০.০০০০.১০৫.১১.০১৩.১৮-৮০(৬) নং পে র মাধ েম পািরশকতৃ িন িলিখত াথীেদর বিণত শতাধীেন
জাতীয় বতনে ল, ২০১৫ এর নবম ডভু  ২২০০০-৫৩০৬০/=টাকা বতন েল িবিধ মাতােবক াপ
অ া  ভাতািদসহ অ ায়ীিভি েত ম ও কমসং ান ম ণালেয়র অধীন কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ েরর “সহকারী মহাপিরদশক ( া )” এর নন-ক াডার ১ম িণর পেদ িনেয়াগ দান করা হেলা: 

/নং নাম ও পদবী জ  তািরখ িনজ জলা
১. মাঃ সায়াইব হােসন

সহকারী মহাপিরদশক ( া )
৩১-১২-১৯৮৯ নােটার

২. কাওছার আহমাদ
সহকারী মহাপিরদশক ( া )

২৬-০৯-১৯৯১ গাইবা া

চাকিররচাকিরর  শতসমহূঃশতসমহূঃ
(ক)        এই পেদ যাগদােনর তািরখ থেক পরবতী ই বৎসর তাঁর চাকির িশ ানিবশকাল িহেসেব গণ  হেব।
সরকার েয়াজন মেন করেল তাঁর এই িশ ানিবশকাল সেবা  আরও ই বৎসর বিৃ  করেত পারেব;
(খ)        যিদ এই িশ ানিবশকােল তাঁর আচরণ ও কাযাবলী সে াষজনক বেল িবেবিচত না হয়, সে ে  কান
কারণ দশােনা ছাড়াই তাঁেক চাকির হেত অপসারণ করা হেব; 
(গ)        এই পেদর জ  সরকার কতকৃ িবিভ  সমেয় আেয়ািজত যাবতীয় িশ ণ, িবভাগীয় পরী া ইত ািদেত
উ ীণ হওয়ার পর িশ ানিবশকাল সে াষজনক বেল তীয়মান হেল তাঁর চাকির ায়ী করা হেব;
 (ঘ)       এই পে  িনিদ ভােব উে খ করা হয়িন এ প ে  চাকির সং া  সরকােরর অ া  িবিধ, আেদশ
এবং সরকার কতকৃ ভিব েত ণীতব  িবিধ-িবধান ও আেদশ ারা তাঁর চাকির িনয়ি ত হেব মেম গণ  করেত
হেব;
(ঙ)        এ াপন জারীর তািরখ হেত ০১ (এক) মােসর মেধ  িতিন যাগদান করেত ব থ হেল সংি  াথী
চাকিরেত যাগদান করেত ই কু নন মেম গণ  করা হেব এবং তাঁর িনেয়াগােদশ বািতল হেব; 
০২।       নব-িনেয়াগ া  ‘সহকারী মহাপিরদশক ( া )’ িনধািরত সমেয়র মেধ  কলকারখানা ও িত ান
পিরদশন অিধদ র, ঢাকায় তাঁর যাগদানপ  জমা দেবন। 
০৩।       এই আেদশ যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম জন ােথ জাির করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

১৫-৯-২০১৯
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িদল আফেরাজা বগম
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৭১৪০
ইেমইল: section10@mole.gov.bd
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হল: 
১) সিচব, বাংলােদশ সরকাির কমকিমশন সিচবালয়, শের বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২) মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা। 
৩) িতম ী মেহাদেয়র একা  সিচব (উপসিচব), িতম ীর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা। 
৪) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরম  ও কাশনা অিধদ র, তজগাঁও, ঢাকা (বাংলােদশ গেজেটর
পরবতী সংখ ায় কােশর অ েরাধসহ)।
৫) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা। 
৬) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ম ও কমসং ান ম ণালয়, িসিজএ অিফস ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৭) িসে ম এনািল , আইিসিট সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা। 
৮) মাঃ সায়াইব হােসন, িপতা- মাঃ সমেশর আলী মা া, ায়ী+বতমান িঠকানাঃ াম- েয়র ভাগ,
পা:- ছাতনী, উপেজলা- নােটার (সদর), জলা- নােটার।

৯) কাওছার আহমাদ, িপতা- মাঃ গালাম মা ফা, ায়ী+বতমান িঠকানাঃ াম- গািব পরু, পা:-
জমুারবাড়ী, উপেজলা- সাঘাটা, জলা-গাইবা া।
১০) গাড ফাইল/ অিফস কিপ।
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