
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

ক াণ শাখা 
www.mopa.gov.bd

ন র: ০৫.০০.০০০০.১২৩.১১.০৮০.২১-৬৩৪ তািরখ: 
২৫ সে র ২০২২

১০ আি ন ১৪২৯

াপনাপন
 জন শাসন ম ণালেয়র আওতাধীন সরকাির কমচারী হাসপাতাল, লবািড়য়া, ঢাকা এর “সমাজক াণ অিফসার [১০ম

ড]” এর  পেদ ৩৮তম িবিসএস পরী ায় উ ীণ িক  ক াডাের পািরশ া  নয় এ প াথ েদর ম  হেত িনেয়ােগর
জ  বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালেয়র ১৪ সে র ২০২১ তািরেখর ৮০.১১০.০১১.০০.০০.০০৬.২০১৯-২৭৮
ন র পে র পািরশ েম িন বিণত ০১ (এক) জন াথ েক জাতীয় বতনে ল, ২০১৫ এর টাকা ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/-
[১০ম ড] বতন েম এ াপেনর ২ নং অ ে েদ বিণত শেত িনেয়াগ দান করা হেলা:

িমক াথ র নাম রিজে শন ন র জ তািরখ িনজ জলা
০১. মা: জজ িময়া 060227 ১২.০৪.১৯৯২ ময়মনিসংহ

২২ । । িনেয়ােগরিনেয়ােগর   শতস হশতস হ ::

(ক)  িতিন বাংলােদেশর নাগিরক না হেল অথবা বাংলােদেশর ায়ী বািস া না হেল অথবা বাংলােদেশ ডিমসাইলড
(Domiciled)  না হেল ার এ সামিয়ক িনেয়াগ বািতল হেব;

 (খ) যিদ িতিন বাংলােদেশর নাগিরক নন এমন কােনা ি েক িববাহ কের থােকন বা িববাহ ব েন আব  হওয়ার
িত িতব /অ ীকারাব  হেয় থােকন তাহেল ার এ সামিয়ক িনেয়াগ বািতল হেব;

 (গ)  ােক ০২ ( ই) বছর িশ ানিবস িহসােব কাজ করেত হেব। েয়াজেন সরকার এ িশ ানিবসকাল অ  ই বছর
বিধত করেত পারেবন। িশ ানিবসকােল যিদ িতিন চাকিরেত বহাল থাকার অ পেযাগী বেল িবেবিচত হন, তেব কােনা
কারণ দশােনা ছাড়াই এবং বাংলােদশ সরকারী কম কিমশেনর পরামশ িতেরেক ােক চাকির হেত অপসারণ করা
যােব। িশ ানিবসকাল সে াষজনকভােব অিত া  হেল ােক চাকিরেত ায়ী করা হেব;

 (ঘ)   ােক সরকার য প ি র করেব স প পশাগত ও িবেশষ ধরেণর িশ ণ হণ করেত হেব;

(ঙ)  সরকাির কম কিমশন ক ক হীত পরী ার ফলাফেলর িভি েত চিলত সরকাির িবিধ-িবধান অ যায়ী ার
চা িরেত জ তা িনধািরত হেব;

(চ)  চা িরেত যাগদােনর সময় ােক একজন জামানতদারসহ ৩০০/- (িতনশত) টাকা ে র নন- িডিসয়াল াে  এ
মেম এক  ব  স াদন করেত হেব য, যিদ িতিন িশ ানিবসকােল অথবা িশ ানিবসকাল উ ীণ হওয়ার ০৩ (িতন)
বছেরর মে  চাকিরেত ই ফা দন, তেব িশ ণকােল ােক দ  বতন-ভাতা, িশ ণ উপলে  উে ািলত
অি ম/ মণভাতা/অ া  ভাতািদ ও ার িশ েণর জ  িয়ত স দয় অথ ফরত িদেত িতিন বা  থাকেবন।

িশ েণর জ  কম ল হেত অ াহিত দানকারী ক পে র িনকট এ ব  দািখল কের ােক িশ েণ যেত হেব; 

(ছ)  ার ই ফা সরকার ক ক হীত হওয়ার েব যিদ িতিন ার কত -কােজ অ পি ত থােকন, তেব উপা ে দ (চ)
১



অ যায়ী ার িনকট সরকােরর া  স দয় অথ পাবিলক িডমা  িরকভারী এ া , ১৯১৩ এর িবধান অ সাের আদায় করা
হেব এবং ‘সরকাির কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮’ অ যায়ী ার িব ে  শাি লক ব া হণ করা
হেব;

(জ)  চাকিরেত যাগদানকােল ােক যাগদানপে র সােথ ৩০০/- (িতনশত) টাকা ে র নন- িডিসয়াল াে  এ মেম
এক  ব  স াদন করেত হেব য, িতিন িনেজর বা পিরবােরর অ া  সদ েদর জ  কােনা যৗ ক িনেবন না এবং
কােনা যৗ ক িদেবন না;

(ঝ) এ াপেন িনিদ ভােব বিণত হয়িন এ প ে  ার চাকির সং া  িবষেয় ‘সরকাির চা ির আইন, ২০১৮’;
সরকাির কমচারী হাসপাতাল (কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৭; সরকােরর চিলত িবিধ-িবধান ও আেদশ এবং সরকার
ক ক ভিব েত ণীত  িবিধ-িবধান ও আেদশ েযাজ  হেব;

(ঞ) ‘সরকাির কমচারী (আচরণ) িবিধমালা, ১৯৭৯’ এর ১৩(১) উপিবিধ অ যায়ী সকল াবর-অ াবর স ি র িববরণ
স িলত এক  ঘাষণাপ  াথ েক চাকিরেত যাগদােনর সময় পিরচালক, সরকাির কমচারী হাসপাতােলর মা েম
জন শাসন ম ণালেয় জমা িদেত হেব; 

(ট)  এ চাকিরেত যাগদােনর জ  িতিন কােনা মণ ভাতা/ দিনক ভাতা া  হেবন না;

৩। উি িখত শতাবলী ার িনকট হণেযা  িবেবিচত হেল িতিন আগামী ২৫ আি ন ১৪২৯ ব া / ১০ অে াবর ২০২২
ি া  বাে  পিরচালক, সরকাির কমচারী হাসপাতাল, লবািড়য়া, ঢাকা বরাবর যাগদানপ  দািখল করেবন। িনধািরত
তািরেখ চাকিরেত যাগদান না করেল িতিন চাকিরেত যাগদান করেত স ত নন বেল ধের নওয়া হেব এবং এ িনেয়াগপ
বািতল বেল গ  হেব। 

৪। জন ােথ এ িনেয়াগােদশ জাির করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

২৫-৯-২০২২

মাহা দ রিফ ল কিরম
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৯৬২১
ইেমইল:

adminwelf@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.০০.০০০০.১২৩.১১.০৮০.২১-৬৩৪/১(১১) তািরখ: ১০ আি ন ১৪২৯
২৫ সে র ২০২২

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/ ধানম ীর সিচব, ধানম ীর কাযালয়।
২) সিচব, ধানম ীর কাযালয়/ সিচব, জন িবভাগ, রা পিতর কাযালয়/ সিচব, া  সবা িবভাগ/ সিচব, া  িশ া ও
পিরবার ক াণ িবভাগ/ সিচব, বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয় / ক ে ালার এ  অিডটর জনােরল,

২



বাংলােদশ।
৩) ধান ত  কমকতা, ত  অিধদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) অিতির  সিচব, জন শাসন ম ণালয়/অিতির  সিচব (এিপিড/ শাসন/সও / িসিপ / ংখলা ও
তদ /আইন/িবিধ/সং ার ও গেবষণা/ সওক), জন শাসন ম ণালয়।
৫) পিরচালক, সরকাির কমচারী হাসপাতাল, লবািড়য়া, ঢাকা।
৬) িতম ীর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয় (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।
৭) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
৮) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা (পরবত  গেজেট াপন  ণ বক উ
গেজেটর ৫০ (প াশ) কিপ জন শাসন ম ণালেয় রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৯) িসিনযর় িসে ম এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয় ( াপন  ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)।
১০) িচফ একাউ  এ  িফ া  অিফসার, জন শাসন ম ণালয়, ২২ রানা প ন, ঢাকা।
১১) জনাব/ বগম...............................................................।

৩


