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িনবাচন ভবন, শের বাংলা নগর, ঢাকা।

ন র: ১৭.০০.০০০০.০১৫.১১.০৪৫.২০-২৬০ তািরখ: 
১৯ লাই ২০২১

৪ াবণ ১৪২৮

াপনাপন
বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালেয়র ০২ িডেস র ২০২০ তািরেখর ৮০.০০.০০০০.১১১.১১.০১১.২০১৯-১৩২ নং
পে র পািরশ েম িনে া  ০৯ (নয়) জন- ক জাতীয় বতন ল, ২০১৫ এর ড-৯ অ যায়ী ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-
২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০- ৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-
৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০ টাকার বতন েল ‘উপেজলা/থানা িনবাচন কমকতা’ পেদ িনে বিণত শেত িনেয়াগ করা
হইলঃ 

িমক নং িপএসিস 
ক ক 

িরত 
মধা ম

রিজে সন ন র নাম িপতার নাম ায়ী কানা িনজ জলা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
১ ১ ০২৪৩৯৬ মাঃ তামজী র 

রহমান ত য়
মাঃ মাহ র 

রহমান
াম+ডাকঘরঃ পাটগাতী

থানাঃ ীপাড়া
জলাঃ গাপালগ

গাপালগ

২ ২ ০৭১২৭৩ মেহদী হাসান মাঃ ল আিমন াম+ডাকঘরঃ িসতাই
থানাঃ কাটািলপাড়া
জলাঃ গাপালগ  

গাপালগ

৩ ৪ ০৭৩৯৩৩ রােস ল ইসলাম িসরা ল ইসলাম ামঃ দি ন সােহব রাম র 
ডাকঘরঃ সােহব রাম র 
উপেজলাঃ কালিকিন 
জলাঃ মাদারী র

মাদারী র

৪ ৫ ০৯৭৩২৯ মাঃ সা াম হােসন মাঃ ফইম উি ন ামঃ দি ন উদাখালী 
ইউিনয়নঃ উদাখালী 
ডাকঘরঃ উদাখালী 
উপেজলাঃ লছিড় 
জলাঃ গাইবা া

গাইবা া

৫ ৬ ৪১০৮৯১ অ জ গাইন দীপক গাইন c/o: দীপক গাইন 
ামঃ চ কাতলা 

ডাকঘরঃ শিরষা ঠ-৯২৯১ 
উপেজলাঃ কয়রা 
জলাঃ লনা 

লনা
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৬ ৮ ৮০৭৭০০ রািজ ল কিরম তঃ িমজা র 
রহমান

ামঃ শাবাদাৈগড় 
ডাকঘরঃ নকলা 
উপেজলাঃ নকলা 
জলাঃ শর র

শর র

৭ ৯ ০৫২২৬০ মাঃ আল নামান মাঃ আ  হাসনাত ামঃ দৗলত র 
ডাকঘরঃ দৗলত র-১৮৬০ 
উপেজলাঃ দৗলত র 
জলাঃ মািনকগ  

মািনকগ

৮ ১৫ ১১৫০৩৮ মাঃ রাহাত তানভীর 
চৗ রী

মাঃ সিফউর 
রহমান চৗ রী

ামঃ প র 
ডাকঘরঃ মা মিদয়া 
থানাঃ আিমন র 
উপেজলাঃ বড়া 
জলাঃ পাবনা

পাবনা

৯ ১৭ ১০৫২৬৬ স  মার িব াস তপন মার 
িব াস

ামঃ বািনয়াগাতী 
ডাকঘরঃ কামার াম 
উপেজলাঃ আলফাডা া 
জলাঃ ফিরদ র

ফিরদ র

(ক) িনবাচন কিমশন সিচবালেয়র আেদশ েম াহােক লাক শাসন িশ ণ কে  অথবা অ  কান িশ ণ িত ােন
সরকার/ক প  ক ক িনধািরত িবষেয়র উপর িনয়ািদ িশ ণ হণ কিরেত হইেব; েয়াজন বােধ সরকার/ক প
এই িশ েণর সময়কাল বাড়াইেত বা কমাইেত পািরেব; অথবা েয়াজন বােধ সরকার/ক প  িনয়ািদ িশ েণর

েব বা পের াহােক অ  যেকান িশ েণর জ  মেনানীত কিরেত পািরেব; 
(খ) িনয়ািদ িশ ণ ছাড়াও ক পে র অিভ ায় অ যায়ী াহােক পশাগত ও িবেশষ ধরেনর িশ ণ হণ কিরেত
হইেব
(গ) উপেজলা/থানা িনবাচন কমকতা পেদ যাগদােনর তািরখ হইেত ০২ ( ই) বৎসর িশ ানিবস িহসােব কাজ কিরেত
হইেব। িশ ানিবসকােল যিদ িতিন চাকিরেত বহাল থািকবার অ পেযাগী বিলয়া িবেবিচত হন, তেব কান কারণ দশােনা
ছাড়াই এবং পাবিলক সািভস কিমশেনর পরামশ িতেরেক াহােক চাকির হইেত অপসারণ করা যাইেব; 
(ঘ) উপেরর (ক) ও (খ) উপ-অ ে েদ উি িখত িশ ণ সাফে র সিহত সমাপনাে  এবং যিদ িশ ানিবসকাল
সে াষজনকভােব অিত া  হয়, তাহা হইেল াহােক চাকিরেত ায়ী করা হইেব;
(ঙ) উপেরর (ক) উপ-অ ে েদ উি িখত িশ ণ  হওয়ার েব একজন জামানতদারসহ ১৫০/- (একশত প াশ) টাকা

ে র নন িডিশয়াল াে  এই মেম এক  ব  স াদন কিরেত হইেব য, যিদ আপিন িশ ানিবসকােল অথবা
িশ ানিবসকাল উ ীণ হওয়ার ০৩ (িতন) বৎসেরর মে  চাকিরেত ই ফা দন তেব িশ ণকােল াহােক দ  বতন,

িশ ণ উপলে  িয়ত মণভাতা এবং িশ েণ িয়ত স দয় অথ ফরত িদেত বা  থািকেবন;
(চ) যিদ াহার ই ফা সরকার ক ক হীত হওয়ার েব উপ-অ ে দ (ঙ) মাতােবক সরকােরর া  অথ ফরত না
িদয়া কতে  অ পি ত থােকন, তাহা হইেল উপ-অ ে দ (ঙ) অ যায়ী াহার িনকট া  স দয় অথ পাবিলক িডমা
িরকভাির অ া , ১৯১৩ (১৯১৩ সােলর ব ল অ া  নং-৩) এর িবধান অ সাের আদায় করা হইেব এবং সরকাির কমচারী
( লা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮ মাতােবক াহার িব ে  শাি লক ব া হণ করা হইেব;
(ছ) াহার জ তা সরকাির িবিধ মাতােবক িনধািরত হইেব;
(জ) যিদ িতিন কান িবেদশী নাগিরকেক িববাহ কিরয়া থােকন অথবা িববাহ কিরবার অ ীকারাব  হইয়া থােকন তেব
এই  িনেয়াগ বািতল বিলয়া গ  হইেব;
(ঝ) এই াপেন িনিদ ভােব বিণত হয় নাই, এই প ে  াহার চাকির সং া  িবষেয় সরকােরর চিলত িবিধ-
আেদশ এবং িনবাচন কিমশন সিচবালয়/সরকার/ক প  ক ক ভিব েত ণীত  িবিধ ও িবধান ারা াহার চাকির
িনয়ি ত হইেব;
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(ঞ) এই চাকিরেত যাগদােনর জ  িতিন কান মণ ভাতা/ দিনক ভাতা পাইেবন না। 
২। যিদ উি িখত শতাবলী াহার িনকট হণেযা  হয়, তেব আগামী ০১ আগ , ২০২১ ি া /১৭ াবণ ১৪২৮
ব া  তািরেখ স িতপ সহ ‘উপেজলা/থানা িনবাচন কমকতা’ িহসােব সিচব, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, িনবাচন ভবন,
আগার াও, ঢাকা অথবা secretary@ecs.gov.bd এবং sas_pm1@ecs.gov.bd ইেমইল কানায়
যাগদানপ  দািখল/ রেণর জ  অ েরাধ করা হইল। উ  তািরেখ যাগদান না কিরেল চাকিরেত যাগদান কিরেত
স ত নেহন বিলয়া ধিরয়া নওয়া হইেব এবং এই িনেয়াগপ  বািতল বিলয়া গ  হইেব। 
৩। জন ােথ এই িনেয়াগ দান করা হইল।

রা পিতর আেদশ েম,

১৯-৭-২০২১

মাহা দ শহী র রহমান
সহকারী সিচব

ফান: ৫৫০০৭৫৩৭/০১৫৫০০৪২০৩২
ইেমইল: sas_pm1@ecs.gov.bd

ন র: ১৭.০০.০০০০.০১৫.১১.০৪৫.২০-২৬০/১(৪১) তািরখ: ৪ াবণ ১৪২৮
১৯ লাই ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২)  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ
৪) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৫) সিচব, জন িবভাগ
৬) সিচব, বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয়, আগার াও, ঢাকা, [তাহার ০২ িডেস র ২০২০ তািরেখর
৮০.০০.০০০০.১১১.১১.০১১.২০১৯-১৩২ নং পে র পািরশ অ যায়ী,]
৭) অিতির  সিচব, অিতির  সিচব এর দ র, বাংলােদশ িনবাচন কিমশন
৮) মহাপিরচালক, ণ ও কাশনা অিধদ র, তজ াও, ঢাকা (বাংলােদশ গেজেট কােশর অ েরাধসহ)
৯) মহাপিরচালক, জাতীয় পিরচয় িনব ন অ িবভাগ, বাংলােদশ িনবাচন কিমশন
১০) সিচব (সকল), িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা
১১) মহাপিরচালক, িনবাচিন িশ ণ ইনি উট, বাংলােদশ িনবাচন কিমশন
১২) আ িলক িনবাচন কমকতা, -----------------(সকল)
১৩) উপসিচব (সকল), িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা।
১৪) িসিনয়র/ জলা িনবাচন কমকতা, ---------------(সকল)
১৫) িচফ একাউ  এ  িফ া  অিফসার, িস এিজ, িপএসিস ও িনবাচন কিমশন, িহসাব ভবন, স নবািগচা, ঢাকা
১৬) িবভাগীয়/ জলা িহসাব র ণ কমকতা, --------------(সংি )
১৭) মাননীয় ধান িনবাচন কিমশনার মেহাদেয়র একা  সিচব, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় ধান িনবাচন
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কিমশনার মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
১৮) মাননীয় িনবাচন কিমশনার মেহাদয়গেণর একা  সিচবগণ, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় িনবাচন
কিমশনার মেহাদয়গেণর সদয় অবগিতর জ )
১৯) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ঢাকা(সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২০) িনবাচন কিমশন সিচবালেয়র সকল কমকতা
২১) উপেজলা/থানা িনবাচন কমকতা, -----------------------(সকল)
২২) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, --------------------------(সংি )
২৩) জনাব---------------------------------------------
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