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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
মি�পিরষদ িবভাগ 

ন�র: ০৪.০০.০০০০.৪১১.১১.০০৩.১৫.৭১১                                     তািরখ:  ১৯ আগ� ২০১৫ 
িনেয়াগ িব�ি�  

 

 মি�পিরষদ িবভােগর �তীয় ও চ�থ � ��িণর �� পেদ �ায়ী/অ�ায়ী  িভি�েত সরাসির িনেয়ােগর জ� িনে�র ছেক উে�িখত িবিভ� পেদ �েয়াজনীয় 
�যা�তাস�� �াথ�েদর িনকট �থেক দরখা� আহবান করা যাে�: 
 

 �ম পদনাম ও �বতনে�ল সং�া �যা�তা �য সকল �জলার �াথ�র আেবদন করার �েয়াজন �নই 
১. স�ট-��া�িরক কাম কি�উটার 

অপােরটর (�ি�েযা�া �কাটা) 
৫৫০০-১২০৯৫/-  
 
 
 

০৫ 
ক)  �ী�ত িব�িব�ালয় �থেক �াতক বা  
সমমােনর িডি� পরী�ায় উ�ীণ � 
খ)  কি�উটার �িশ�ণ�া� 
গ)   স�টিলিপ: সব �িন� গিত (�িত িমিনেট)  
ইংেরিজ-৭০ শ�, বাংলা-৪৫ শ� 
ঘ)   ��া�র: সব �িন� গিত (�িত িমিনেট)  
ইংেরিজ-৩০ শ�,  বাংলা-২৫ শ� 

 
মািনকগ�, নারায়ণগ�, �গাপালগ�, মাদারী�র, 
শিরয়ত�র, জামাল�র, ময়মনিসংহ, �ন�েকানা, িসেলট, 
নােটার, নীলফামারী, �িড়�াম, গাইবা�া, লালমিনরহাট, 
পাবনা, িসরাজগ�, সাত�ীরা, �য়াডা�া, �মেহর�র, 
প�য়াখালী, বর�না ও চ�দ�র । 

২. স�ট-��া�িরক কাম কি�উটার 
অপােরটর  
৫৫০০-১২০৯৫/- 

০২ 

৩. কি�উটার অপােরটর  
৫৫০০-১২০৯৫/- 

০৩  ক)  �ী�ত িব�িব�ালয় �থেক �াতক বা  
সমমােনর িডি� পরী�ায় উ�ীণ �  (িব�ান 
িবভাগ অ�ািধকার)। িবভাগীয় ডাটা 
এি�/কে�াল অপােরটর িহসােব  ২ বছর 
চাকিরর ��ে�  িশ�াগত �যা�তার শত� 
িশিথলেযা�।  

 খ)  কি�উটার অপােরটর অ�াপ�িচউড 
�টে� উ�ীণ � হেত হেব।   

৪. অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার 
��া�িরক   
৪৭০০-৯৭৪৫/- 

০৩  ক)  �ী�ত �বাড � �থেক এইচ.এস.িস বা 
সমমােনর পরী�ায় উ�ীণ � 

  খ)   কি�উটার �িশ�ণ�া� 
  গ)   ��া�র: সব �িন� গিত (�িত িমিনেট)  
ইংেরিজ-২০ শ�, বাংলা-২০ শ� 

৫. অিফস সহায়ক 
৪১০০-৭৭৪০/-  

১৪  �ী�ত �বাড � �থেক এস.এস.িস বা সমমােনর 
পরী�ায় উ�ীণ �  

মািনকগ�, �ি�গ�, ফিরদ�র, �গাপালগ�, মাদারী�র, 
িকেশারগ�, �ন�েকানা, �া�ণবািড়য়া, �নায়াখালী, �ফনী, 
ল�ী�র, চ�পাইনবাবগ�, নােটার, ঠা�রগ�ও, 
লালমিনরহাট, জয়�রহাট, পাবনা, িঝনাইদহ, মা�রা, 
�ি�য়া, �য়াডা�া, �ভালা, ঝালকা�, িপেরাজ�র, 
প�য়াখালী ও বর�না। 

�মাট ২৭   
 

 
 
 

১। �াথ�েক িনে�র ‘চাকিরর আেবদন ফরম’ �ব� অ�সরণ কের  ‘‘��সিচব (�শাসন), মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা’’ �কানা�� খােম     
(খােমর ওপর  পেদর নাম উে�খসহ)  ২০/০৯/২০১৫ তািরেখর মে� সরাসির (বাংলােদশ সিচবালেয়র ৫ ন�র �গইেট) অথবা ডাকেযােগ ��রণ করেত হেব।   

 

২।   ২০/০৯/২০১৫ তািরেখ �াথ�র বয়স �ি�েযা�া/শারীিরক �িতব�ী �কাটার ��ে�  অ��� ৩২, িবভাগীয় �াথ�র ��ে� অ��� ৩৫ এবং অ�া�  ��ে� অ��� ৩০ 
বছর। অিফস সহায়ক পেদর ��ে� ১৮-৩০ বছর। বয়স �মােণ এসএসিস/সমমােনর সনদ িবেবচনা করা হেব। এিফেডিভট �হণেযা� নয়।  

 

৩। ছেকর �িমক ন�র-১ এ উি�িখত পেদর ��ে� �� �ি�েযা�া �কাটার �াথ�গণ এবং �িমক ন�র ২ �থেক ৫ এ উি�িখত পেদর ��ে� সাধারণ ও �ি�েযা�া 
�কাটা উভয় ধরেনর �াথ�গণ আেবদন করেত পারেবন।  

৪। ছেকর �িমক ন�র-১ �থেক ৪ এ উি�িখত পেদর  �াথ�েক ১০০/-(একশত) টাকার এবং �িমক ন�র-৫ এ উি�িখত পেদর �াথ�েক ৫০/- (প�াশ) টাকার 
��জাির চালান বাংলােদশ �াংক/�সানালী �াংক িলঃ-এর �য �কান শাখােত ১/০৪০১/০০০১/২০৩১ �কােড অথবা “আয়ন ও �য়ন কম �কত�া, মি�পিরষদ 
িবভাগ” বরাবর  �প-অড �ার/�াংক �াফেট জমা �দান�ব �ক �লকিপ আেবদনপে�র সে� সং�� করেত হেব।  

    

৫।     আেবদপে�র িনধ �ািরত অংেশ স� �তালা �ই কিপ পাসেপাট � ও এক কিপ ��া� সাইেজর সত�ািয়ত ছিব সং�� করেত হেব। 
৬।    এ িনেয়াগ িব�ি��  এবং চাকিরর আেবদন ফরম মি�পিরষদ িবভােগর ওেয়ব সাইেট (www.cabinet.gov.bd) পাওয়া যােব।  
   

চাকিরর আেবদন ফরম 
 

1. পেদর নাম : 
2. িব�ি�র ন�র:                                       তািরখ: 

3. �াথ�র নাম 
বাংলায়: 
ইংেরিজেত (বড় অ�ের): 

4. জাতীয় পিরচয় ন�র/জ� িনব�ন ন�র: 

5. জ� তািরখ:    ৬.জ��ান (�জলা):                       ৭.িব�ি�েত উে�িখত তািরেখ �াথ�র বয়স : 
৮. মাতার নাম:                              ৯.িপতার নাম: 
১০. �কানা  বত�মান : �ায়ী: 
১১. �যাগােযাগ �মাবাইল/�টিলেফান ন�র : ই-�মইল (যিদ থােক) : 
১২. জাতীয়তা:  ১৩.�জ�ার:                      ১৪.ধম �:                                       ১৫.�পশা: 

১৬. 
িশ�াগত �যা�তা 

পরী�ার নাম িবষয় িশ�া �িত�ান পােসর সন �বাড �/িব�িব�ালয় ��ড/��িণ/িবভাগ 
১৭. অিতির� �যা�তা (যিদ থােক): 
১৮. অিভ�তার িববরণ (�েযাজ� ��ে�): 

১৯. �কাটা (�ক িদন): �ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ােদর ��-ক�া/��-ক�ার ��-ক�া/এিতম/শারীিরক �িতব�ী/�� �-�গা�ী/আনসার ও �াম �িতর�া সদ�/অ�া� 
২০. চালান/�াংক �াফট/�প-অড �ার ন�র:                            তািরখ:                           �াংক ও শাখার নাম: 
২১. িবভাগীয় �াথ� িকনা (�ক িদন):       হ��/না/�েযাজ� নয় 
আিম এ মেম � অ�ীকার করিছ �য, ওপের বিণ �ত ত�াবিল স�ণ � সত�। �মৗিখক পরী�ার সময় উি�িখত ত� �মােণর জ� সকল �ল সা� �িফেকট ও �রকড �প� 
উপ�াপন করব। �কান ত� অসত� �মািণত হেল আইনা�গ শাি� �ভাগ করেত বা� থাকব। 

    তািরখ:                                                                    �াথ�র �া�র 
                                                                                                                                               �া�িরত/- 

(�মাঃ সাখাওয়াত �হােসন) 
উপসিচব 

ছিব 


