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তািরখঃ ০১/০১/২০১৫ ি .
াপন

জন শাসন ম ণালেয়র িবিধ অ িবভােগর ২৭/০১/২০১১ তািরেখর ০৫.১৭০.০২২.২৪.০০.০৫০.২০১০-৪৫ ন র পিরপে র
আেলােক মৎ ও ািণস দ ম ণালেয়র অধীন মৎ অিধদ েরর ৭ম, ৮ম, ৯ম েডর ১ম ণীর কমকতােদর এবং দশম,
একাদশ, াদশ ড
ী ত ২য় ণীর গেজেটড কমকতােদর পেদা িত/উ তর টাইমে ল/িসেলকশনে ড দান িবষয়ক
িন প কিম গঠন করা হেলাঃ
(ক) ৭ম, ৮ম, ৯ম
১.
২.
৩.
৪.
৫.

েডর ১ম

ণীর কমকতােদর পেদা িত/উ তর টাইমে ল/িসেলকশনে ড দান িবষয়ক কিম :

সিচব, মৎ ও ািণস দ ম ণালয়
সিচব পযােয়র একজন িতিনিধ, জন শাসন ম ণালয়
সিচব পযােয়র একজন িতিনিধ, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়
মহাপিরচালক, মৎ অিধদ র, বাংলােদশ, মৎ ভবন, ঢাকা
সিচব (মৎ ), মৎ ও ািণস দ ম ণালয়

সভাপিত
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

কিম র কাযপিরিধঃ
(১)
সংি িনেয়াগ িবিধর শত রণ সােপে মৎ ও ািণস দ ম ণালয় এর অধীন মৎ অিধদ েরর ক াডার ও
ক াডার বিহ ত ৭ম, ৮ম, ৯ম েডর ১ম ণীর কমকতােদর পেদা িত/উ তর টাইমে ল /িসেলকশনে ড দােনর িবষয়
িবেবচনা বক পািরশ দান।
(২)
বাংলােদশ কম কিমশন (পরামশকরণ) িবিধমালা, ১৯৭৯ অ যায়ী ১ম ও ২য় ণীর গেজেটড পদ কম কিমশেনর
আওতা
িবধায় ২য় হেত ১ম বা ৩য় হেত ১ম ণীর পেদ বা েড পেদা িতর মা েম িনেয়াগ বা সরাসির িনেয়ােগর িবষয়
সহকারী কম কিমশেনর আওতা । এ জাতীয় িনেয়াগ (পেদা িতর মা েম বা সরাসির) আেলাচ কিম র আওতা বিহ ত থাকেব।
(খ) দশম, একাদশ, াদশ
িবষয়ক কিম :

ড

ী ত ২য়

১.
সিচব (মৎ ), মৎ ও
২.
উপসিচব পযােয়র একজন
৩.
উপসিচব পযােয়র একজন
৪.
উপপিরচালক( শাসন), মৎ
৫.
উপসিচব (মৎ -১)
কিম র কাযপিরিধঃ

ণীর গেজেটড কমকতােদর পেদা িত/উ তর টাইমে ল /িসেলকশনে ড দান

ািণস দ ম ণালয়
িতিনিধ, জন শাসন ম ণালয়
িতিনিধ, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়
অিধদ র, বাংলােদশ, মৎ ভবন, ঢাকা

সভাপিত
সদ
সদ
সদ
সদ সিচব

(১)
সংি িনেয়াগ িবিধর শত রণ সােপ মৎ ও ািণস দ ম ণালয় এর অধীন মৎ অিধদ েরর দশম, একাদশ,
াদশ ড
ী ত ২য় ণীর গেজেটড কমকতােদর পেদা িত/উ তর টাইমে ল /িসেলকশনে ড দােনর িবষয় িবেবচনা বক
পািরশ দান।
(২)
বাংলােদশ কমকিমশন (পরামশকরণ) িবিধমালা, ১৯৭৯ অ যায়ী ১ম ও ২য় ণীর গেজেটড পদ কমকিমশেনর
আওতা
িবধায় ২য় হেত ১ম বা ৩য় হেত ১ম ণীর পেদ বা েড পেদা িতর মা েম িনেয়াগ বা সরাসির িনেয়ােগর িবষয়
সহকারী কমকিমশেনর আওতা । এ জাতীয় িনেয়াগ (পেদা িতর মা েম বা সরাসির) আেলাচ কিম র আওতা বিহ ত থাকেব।
(৩)
বাংলােদশ কমকিমশন (পরামশকরণ) িবিধমালা, ১৯৭৯ এর ৮নং িবিধ মাতােবক একই ণীেত পেদা িতর ে
কম কিমশেনর পরামশ িন েয়াজন িবধায় ি তীয় ণী
এক পদ হেত অপর পেদ পেদা িতর িবষয় আেলাচ কিম র
আওতা থাকেব।
রা পিতর আেদশ েম
া িরত:-০১/০১/২০১৫

( মাঃ সিফ ল ইসলাম)
উপসিচব
ফানঃ ৯৫৭৭২৬২

-২নং-৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৪.০০১.১৪-০৭
অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ অ িলিপ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
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রণ করা হেলাঃ

িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংরােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
মহাপিরচালক, মৎ অিধদ র, বাংলােদশ মৎ ভবন, ঢাকা।
মাননীয় ম ী মেহাদেয়র একাম সিচব, মৎ ও ািণস দ ম ণালয়।
উপপিরচালক, ণ ও কাশনা অিধদ র, তজগ ও, ঢাকা ( গেজেট কােশর জ অ েরাধ করা হেলা)
উপপিরচালক ( শাসন), মৎ অিধদ র, বাংলােদশ, মৎ ভবন, ঢাকা।
মাননীয় িতম ীর মেহাদেয়র একাম সিচব, মৎ ও ািণস দ ম ণালয়।
সিচব মেহাদেয়র একা সিচব, মৎ ও ািণস দ ম ণালয় ।
-সিচব (মৎ ) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, মৎ ও ািণস দ ম ণালয় ।
অিফস কিপ।
গাড ফাইল।
া িরত:-০১/০১/২০১৫

( মাঃ সিফ ল ইসলাম)
উপসিচব
ফানঃ ৯৫৭৭২৬২

