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৬ াবণ ১৪২৭

িনেয়াগিনেয়াগ   আেদশআেদশ
ব  অিধদ েরর ারক নং- ২৪.০২.০০০০.০০১.১১.০০১.১৮(অংশ-২)-১১০৭, তাং ২১/০৭/২০১৯ ি া  মাতােবক জাির ত
িনেয়াগ িব ি  অ যায়ী িবভাগীয় বাছাই/ িনবাচন কিম র ারক নং-২৪.০২.০০০০.০০১.১১.০০১.১৮(অংশ-২)-৮০, তাং
১২/০১/২০২০ ি া  এর পািরশ অ যায়ী িন  বিণত াথ গণেক জাতীয় বতনে ল, ২০১৫ অ যায়ী বতন ম ( ড-১৬) ব
অিধদ েরর ায়ী/অ ায়ী  পেদ িন  বিণত শত সােপে  অ ায়ীভােব িনেয়াগ করা হেলা। যাগদােনর তািরখ হেত জাতীয়
বতনে ল, ২০১৫ অ যায়ী বতন ম ( ড-১৬) (৯৩০০ -২২৪৯০/-) অ যায়ী বতন এবং সরকারী িবিধ অ যায়ী অ া

আ ষি ক ভাতািদ পদায়ন ত কম ল হেত া  হেবন।

. নং পেদর নাম মধা ম নাম ও ায়ী কানা বতমান কানা
১। ((কক)  )  টকিনক ালটকিনক াল   

এিসস াএিসস া
(( ায়ীায়ী   ১৩১৩ ))

০১ জনাব মাঃ আব র রহমান
িপতা- মাঃ ইকবাল হােসন
াদখালী বপারীপাড়া, পাঃ 

রামান ী, থানা-ল ী র সদর, 
জলা-ল ী র।

াদখালী বপারীপাড়া, পাঃ 
রামান ী, থানা-ল ী র সদর, 

জলা-ল ী র।

০২ জনাব আব াহ আল সাহাগ 
িপতা-হাতাব ইঁয়া

াম-নারাি য়া, ডাক-নারাি য়া, 
থানা-িততাস, জলা- িম া।

াম-নারাি য়া, ডাক-নারাি য়া, 
থানা-িততাস, জলা- িম া।

০৩ জনাব মাঃ শাহীন আলী
িপতা- মাঃ আ ল হােসন ামািনক
সাং-কেয়ল াতী, পা -র ল র, 
থানা-কামারখ , জলা-িসরাজগ ।

সাং-কেয়ল াতী, পা -র ল র, 
থানা-কামারখ , জলা-িসরাজগ ।

০৪ জনাব রািফদ রহমান িজদান
িপতা- মাঃ খিলল িময়া
সাং-জা ািলয়া, 
উিচৎ র,নয়নাবাদ, থানা-
আড়াইহাজার, জলা-নারায়ণগ ।

কাজী ানসন, রিহম মােকট রাড, 
সানারপাড়, িসি রগ , 
নারায়ণগ ।

০৫ জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম
িপতা- তঃ িসরা ল ইসলাম (  
িময়া)
৩০২ িমরাজ িভলা, াম- পরতলা, 
ডাক+থানা+ জলা- া ণবািড়য়া।

১১০৬, ব শওড়াপাড়া, কাফ ল, 
িমর র, ঢাকা-১২১৬।
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০৬ জনাব মাঃ শাহজাহান আলী 
িপতা- মাঃ ইয়া ব আলী

াম-পি ম কাউ ারা, ডাক-
সা িরয়া, উপেজলা-সা িরয়া, 
জলা-মািনকগ ।

াম-পি ম কাউ ারা, ডাক-
সা িরয়া, উপেজলা-সা িরয়া, 
জলা-মািনকগ ।

০৭ জনাব হাসনা হনা
িপতা-আলম িময়া

াম-উ র দলদিলয়া িময়াপাড়া, 
ডাক-দলদিলয়া, থানা-উিল র, 
জলা- িড় াম।

াম-ইসলাম র মা ারপাড়া, 
ডাক+থানা+ জলা-রং র।

০৮ জনাব মাঃ িমজা র রহমান িনরব 
িপতা- মাঃ আ ল আিলম
সাং-সােয়রগাছা, হাি ং নং-৩৬, 
পাঃ রাজশাহী কাট-৬২০১, সােবক 

থানা-রাজপাড়া, বতমান থানা-
কািশয়াডা া, জলা-রাজশাহী।

সাং-সােয়রগাছা, হাি ং নং-৩৬, 
পাঃ রাজশাহী কাট-৬২০১, 

সােবক থানা-রাজপাড়া, বতমান 
থানা-কািশয়াডা া, জলা-
রাজশাহী।

০৯ জনাব হািলমা আ ার 
িপতা- মাঃ হািব র রহমান
সাং-কাঠাল, ডাক-দশানী, থানা-
বােগরহাট, জলা-বােগরহাট।

সাং-কাঠাল, ডাক-দশানী, থানা-
বােগরহাট, জলা-বােগরহাট।

১০ জনাব মাঃ মাহ ল হক
িপতা-ম ল হক
সাং- সৗলজান, ডাক- াচকাাটা 
বাজার, থানা-কলমাকা া, জলা-
ন েকানা।

সাং- সৗলজান, ডাক- াচকাাটা 
বাজার, থানা-কলমাকা া, জলা-
ন েকানা।

১১ জনাব মন িময়া
িপতা- ত ফজর আলী
সাং-খািল রী, পাঃ শাহগ , থানা-
গৗরী র, জলা-ময়মনিসংহ।

সাং-খািল রী, পাঃ শাহগ , থানা-
গৗরী র, জলা-ময়মনিসংহ।

১২ জনাব আ ল ওয়ােহদ 
িপতা- মাঃ মীর কােশম
সাং- প র, পাঃ ম র, 
থানা-মেহশ র, জলা-িঝনাইদহ।

কােঠর ল, ফ া, নারায়ণগ ।

১৩ জনাব মাছাঃ নািছমা আ ার
িপতা- মাঃ নািসর উি ন
সাং-ল ী র, ডাক-ল ী র হাট, 
থানা-নােটার সদর, জলাঃ নােটার।

সাং-ল ী র, ডাক-ল ী র হাট, 
থানা-নােটার সদর, জলাঃ নােটার।

((খখ )  )  টকিনক ালটকিনক াল   
এিসস াএিসস া     ((অ ায়ীঅ ায়ী   
০৮০৮ ))

১৪ জনাব মাঃ অিহ ল ইসলাম
িপতা- মাঃ াত আলী
সাং-চর রািহত র, রািহত র, 
করানীগ , ঢাকা-১৩১০

সাং-চর রািহত র, রািহত র, 
করানীগ , ঢাকা-১৩১০

১৫ জনাব মাঃ রহমত উ াহ
িপতা- মাঃ আলাউি ন
সাং-চর হাসান (আলাউি ন মািঝর 
বািড়), ডাক-পি ম জ র, থানা- 
চর জ র, জলা- নায়াখালী।

সাং-চর হাসান (আলাউি ন মািঝর 
বািড়), ডাক-পি ম জ র, থানা- 
চর জ র, জলা- নায়াখালী।
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১৬ েয়ল রানা 
িপতা- ত জামেশদ মা া
০৭, ছাট িমজা র রাড, 
হলাতলা, লনা সদর, লনা।

০৭, ছাট িমজা র রাড, 
হলাতলা, লনা সদর, লনা।

১৭ জনাব অপনা চৗহান
িপতা- ত  িকেশান চৗহান

াম- রমা চা বাগান, ডাক-
ইসলাম র-৩২২২, থানা-কমলগ , 
জলা- মৗলভীবাজার।

াম- রমা চা বাগান, ডাক-
ইসলাম র-৩২২২, থানা-কমলগ , 
জলা- মৗলভীবাজার।

১৮ জনাব মাঃ কাজল আহেমদ 
িপতা- মাঃ ান িময়া

াম- খাট মাড়া, ডাক-সাভারিদয়া, 
থানা-মেনাহরদী, জলা-নরিসংদী।

াম- খাট মাড়া, ডাক-সাভারিদয়া, 
থানা-মেনাহরদী, জলা-নরিসংদী।

১৯ জনাব মাঃ ইফেতখা ল ইসলাম
িপতা- মাহাঃ ল ইসলাম

াম- বড়গাংনী, ডাক- বড়গাংনী, 
থানা-আলমডা া, জলা- য়াডা া।

কাটপাড়া (চানমারী মােঠর উ র 
ব িদেক), য়াডা া।

২০ জনাব মাঃ িজয়াউর রহমান 
িপতা- মাঃ আ স সা ার
সাং-তা ক শৗলমারী (মিনগ ), 
ডাক- গাপালঝাড়, থানা-জলঢাকা, 
জলা-নীলফামারী।

সাং-তা ক শৗলমারী (মিনগ ), 
ডাক- গাপালঝাড়, থানা-জলঢাকা, 
জলা-নীলফামারী।

২১ জনাব মাঃ জািহদ হাসান মন
িপতা- মাঃ শাহাব উি ন
সাং-বরামা ব পাড়া, ডাক- বরমী 
বাজার, থানা- র, জলা-
গাজী র।

সাং-বরামা ব পাড়া, ডাক- বরমী 
বাজার, থানা- র, জলা-
গাজী র।

২। লাইে র ীলাইে র ী   
এ িসসেটএ িসসেট
((অ ায়ীঅ ায়ী ))

০১ জনাব মাঃ মিতউর রহমান
িপতা- মাঃ মাজাফফর রহমান
সাং-িশবরাম র, ডাক-
হিরতিকডা া, থানা-ধামইরহাট, 
জলা-নও া।

সাং-িশবরাম র, ডাক-
হিরতিকডা া, থানা-ধামইরহাট, 
জলা-নও া।

২। শতাবলী:
(ক) সরকাির চা িরেত যাগদােনর সময় া  পরী ার ডা ারী সা িফেকটসহ ২ ( ই) কিপ সত ািয়ত ছিব ও সকল সনদপে র
সত ািয়ত কিপ জমা দান করেত হেব।
(খ) রা  ম ণালেয়র ারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৬২.৯৯.০০২.১৮.২৪০, তািরখঃ ১৮/৯/২০১৮ি ঃ মাতােবক সরকাির চা িরেত

েবেশর সময় া  অিধদ েরর মহাপিরচালক ক ক গ ত মিডেকল বাড অথবা  িবেশেষ তৎক ক মেনানীত কান
মিডেকল অিফসার ক ক া িবষয়ক মাদকাশি  িবষয়ক সনদ ( ডাপ ট ) দািখল করেত হেব। 

(গ) কােজ যাগদােনর সময় সরকাির অথবা আধা সরকাির সং ায় চা িররত থাকেল িনেয়াগকারী ক পে র িনকট হেত ছাড়প
সং হ কের যাগদানপ  দািখল করেত হেব।
(ঘ) িনেয়াগিবিধর শতা সাের িতিন ২( ই) বৎসর িশ ানিবশকাল ( েবশনার) িহেসেব িনেয়ািজত থাকেবন।
(ঙ) চা ির সরকােরর চিলত িনয়মনীিত এবং সংি  পেদর িনেয়াগিবিধ ও অ া  িনয়মা যায়ী পিরচািলত হেব।
(চ) চা ির জন ােথ বাংলােদেশর য কান ােন বদলীেযা ।
(ছ) চা িরেত যাগদােনর জ  কান কার মণ িকংবা অব ান ভাতা দান করা হেব না।
(জ) চা িরেত যাগদােনর পের দািখল ত কান সনদপ /ত ািদ পরবত েত অসত  মািণত হেল কান কারণ দশােনা তীত
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িনেয়াগ আেদশ বািতল বেল গ  হেব বা বািতল করা হেব।
(ঝ) উপিরউ  শতাবলী রণ সােপে  ১৮ আগ , ২০২০ ি া  মাতােবক ০৩ ভা , ১৪২৭ ব া  ম লবার অিফস চলাকােল
ব  অিধদ র, ধান কাযালয়, িব এমিস ভবন (১০ম তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ত যাগদান করেত হেব, অ থায়
এ িনেয়াগ আেদশ বািতল বেল গ  হেব।

৩।         জন ােথ জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
““ াা িব িধিব িধ   মেনমেন   চ নচ ন

িন েজিন েজ   ওও   প ির ব ার স হপ ির ব ার স হ     থ া নথা ন
অ েকঅ েক     র াখেতর াখেত   স হ ায়ত াস হ ায়ত া   ক নক ন ””

২৪-৭-২০২০
িদলীপ মার সাহা

মহাপিরচালক
ফান: ০২-৯১৩৮৬৬১
ফ া : ০২-৯১১৩৫৪৫

ইেমইল: dg@dot.gov.bd

ন র: ২৪.০২.০০০০.০০১.১১.০০৫.২০.৪০৪/১(৬) তািরখ: ৬ াবণ ১৪২৭
২১ লাই ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ 
১) সিচব, ব  ও পাট ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, ব  ও পাট ম ণালয়, িহসাব ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৩) সহকারী পিরচালক (অিতির  দািয় ), সহকারী পিরচালক (বােজট ও িহসাব), ব  অিধদ র
৪) জনাব ................................................................................
৫) লাইে িরয়ান, ব  অিধদ র, ওেয়ব সাইেট কােশর জ ।
৬) মা ার ফাইল।

২৪-৭-২০২০
মাঃ আ র রহমান

উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় )

. ৪


