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৯ ফা ন ১৪২৭

াপনাপন

       বাংলােদশ সরকাির কম কিমশেনর িনেয়াগ পািরেশর পিরে ি েত কািরগির িশ া অিধদ রাধীন ইি িনয়ািরং
কেলেজর সহকারী া ামােরর পেদ িন বিণত াথ েক তার নােমর পােশ বিণত পদ ও জাতীয় বতন ল, ২০১৫
অ যায়ী িনধািরত শেত অ ায়ীভােব িনেয়াগ করা হেলাঃ

ঃ নং নাম, িপতার নাম ও মাতার নাম ায়ী কানা পেদর নাম বতন ল (জাতীয় বতন 
ল ২০১৫ অ যায়ী)

০১. তানিজনা আলমগীর
িপতাঃ মিন ি ন মাঃ আলমগীর
মাতাঃ জিরনা আকতার

যে : মিন ি ন মাঃ 
আলমগীর

াট, বাড়ী ও সড়ক ন রঃ 
আব ল হক কানী বািড়

ামঃ মনসা
ডাকঘরঃ মনসা হেয় শাক রা
থানা/উপেজলাঃ প য়া
জলা: চ াম

সহকারী 
া ামার

(৯ম ড)

টাকা ২২,০০০ – ৫৩,০৬০/- 

শতাবিলঃ
(ক)      িনেয়াগ া  কমকতােক সরকার িনধািরত িশ ণ িত ােন িনধািরত ময়ােদ িনয়ািদ িশ ণ হণ              
   করেত হেব;
(খ)        িনেয়াগ া  কমকতােক ০২ ( ই) বছরকাল িশ ানিবস িহেসেব কাজ করেত হেব। িশ ানিবসকােল যিদ          
   িতিন ক পে র িবেবচনায় চাকিরেত বহাল থাকার অ পেযাগী িবেবিচত হন, তেব কান কারণ দশােনা                
ছাড়াই এবং সরকাির কম কিমশেনর সে  পরামশ িতেরেক তােক চাকির হেত অপসারণ করা হেব;
(গ)        উপা ে দ (ক) ও (খ)- এ বিণত শতাবিল রণ সােপে  তােক চাকিরেত ায়ী করা হেব;
(ঘ)       িনেয়াগ া  িশ কেক চাকিরেত যাগদানকােল একজন উপ  জামানতদারসহ ৩০০/-(িতন শত) টাকা            
  ে র নন- িডিশয়াল াে  এ মেম এক  ব  স াদন করেত হেব য যিদ িশ নিবশকােল অথবা              
িশ ানিবশকাল উ ীণ হওয়ার ০৩ (িতন) বছেরর মে  চাকিরেত ই ফা দন, তেব িশ ণকােল তােক                দ
বতন-ভাতা, িশ ণ উপলে  উে ািলত অি ম/ মণভাতা/ অ া  ভাতািদ ও িশ েণর জ                   িয়ত
স দয় অথ ফরত িদেত বা  থাকেবন। তাছাড়া বে  িনেজর বা পিরবােরর অ া  সদ েদর                  জ  কান
যৗ ক িনেবন না িকংবা িদেবন না মেম উে খ করেত হেব;
(ঙ)        সরকােরর পাওনা পিরেশাধ িতেরেক চাকিরেত ই ফা দােনর ে  পাবিলক িডমা  িরকভারী অ া ,        
     ১৯১৩ এর িবধান অ সাের স দয় পাওনা আদায়েযা  হেব এবং সরকাির কমচারী ( লা ও আিপল)                

১



িবিধমালা ২০১৮ অ যায়ী শাি লক ব া হণ করা হেব;
(চ)        বাংলােদশ পাবিলক সািভস কিমশেনর িনেয়াগ পরী ার ফলাফেলর িভি েত এবং চিলত সরকাির                
    িবিধ- িবধান অ যায়ী জ তা িনধািরত হেব;
(ছ)        যিদ কউ সরকােরর অ েমাদন িতেরেক কান িবেদিশ নাগিরকেক িববাহ কের থােকন অথবা িববাহ            
   করার জ  অ ীকারাব  হেয় থােকন তেব এ িনেয়াগপ  বািতল বেল গ  হেব;
(জ)       The Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর ১৩(১) উপ-িবিধ              
 অ যায়ী সকল াবর-অ াবর স ি র িববরণ সংবিলত এক  ঘাষণাপ  াথ েক চাকিরেত যাগদােনর              সময়
সংি  িনয় ণকারী ক পে র িনকট জমা িদেত হেব;
(ঝ)        চাকিরেত যাগদােনর জ  কান কার মণ/ দিনক ভাতা া  হেবন না;
(ঞ)       এ াপেন িন ভােব বিণত হয়িন, এ প ে  চাকির সং া  কান িবষয় সরকােরর চিলত আইন,        
     িবিধ-িবধান, াপন, আেদশ, ইত ািদ ারা িনয়ি ত হেব;

০২।       বিণত শতাবিল হণেযা  িবেবিচত হেল আগামী ১১/০৩/ ২০২১ তািরেখর মে  মহাপিরচালক, কািরগির িশ া
অিধদ র, আগার াও, ঢাকা-১২০৭ বরাবর যাগদান করেত অ েরাধ করা হেলা। িনধািরত তািরেখ চাকিরেত যাগদান
করেত অসমথ/ থ হেল িতিন চাকিরেত যাগদান করেত স ত নন মেম িবেবিচত হেব। এ ে  তার িনেয়াগপ
সরাসির বািতল বেল গ  হেব।

০৩।       জন ােথ জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

২২-২-২০২১

তৗিহ ামান পােভল
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৬৯৭২৬
ফ া : ৯৫৮৪৪৬৬

ইেমইল: sastec1@tmed.gov.bd

ন র: ৫৭.০০.০০০০.০৫৪.৯৯.০০১.২১.৫৩/১(১৪) তািরখ: ৯ ফা ন ১৪২৭
২২ ফ যা়ির ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সিচব, বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয়, আগার াও, ঢাকা।
৪) অিতির  সিচব (কািরগির-১ অ িবভাগ/কািরগির-১ অিধশাখা), কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়,
ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
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৬) সিচব (কািরগির-২ অিধশাখা), কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৭) পরী া িনয় ক (নন-ক াডার), বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয়, আগার াও, ঢাকা।
৮) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১১) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫, রানা প ন, ঢাকা।
১২) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস তজ াও, ঢাকা ( াপন  গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর
অ েরাধসহ)।
১৩) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
১৪) জনাব...............................................।
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