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িবষয়:

িনেয়াগ আেদশ ।
বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ই
উট, সাভার, ঢাকা এর রাজ খাত
েজ র অপােরটর ১ , াইভার
১ এবং ইেলকি িশয়ান ১ সব েমাট ৩(িতন)
পেদ গত ১৩/১২/২০২০ ি ঃ তািরেখ অ ি ত িলিখত, বহাির ও
মৗিখক পরী ার ফলাফেলর িভি েত ইনি উেটর িনেয়াগ ও পেদা িত কিম -৩ এর পািরশ েম এবং িবএলআরআই
এর বাড অব ােনজেমে র অ েমাদন সােপে িন বিণ ত ি গণেক তােদর নােমর িবপরীেত বিণ ত পেদ ও বতন
েড িন িলিখত শত সােপে স ণ অ ায়ীভােব িনেয়াগ দান করা হেলাঃ
িমক নং
১।

২।

৩।

নাম ও ণ ায়ী কানা
জনাব মাঃ রিবউল আকন
িপতা: মাহা াদ আলী আকন
মাতা: ল ম িবিব
াম: কন পাড়া
ডাকঘর: য়াসার
উপেজলা: কালিকিন
জলা: মাদারী র।
জনাব মাঃ ইসমাঈল হাসাইন
িপতা: মাঃ ওসমান গিণ
মাতা: ঝণা বগম
াম: পি ম নওপাড়া
ডাকঘর: নওপাড়া হাট
উপেজলা: দাস র
জলা: নােটার।
জনাব র ইসলাম
িপতা: মাঃ আনতাজ আলী
মাতা: মাছাঃ
াহার বগম
াম: ব বড় বাড়ী মিরচটারী
ডাকঘর: বড় বাড়ী
উপেজলা: রং র সদর
জলা: রং র।

পেদর নাম ও বতন ড
েজ র অপােরটর
ড -১৫

াইভার
ড -১৬

ইেলকি িশয়ান
ড -১৮

শতাবলীঃ
১। এই িনেয়ােগর থম ৬ (ছয়) মাস িশ ানিবস কাল িহসােব গ করা হেব। উ সমেয় ার কাজ ও আচরণ
সে াষজনক না হেল চাকিরর ধারাবািহকতা র া করা হেব না।
২। ঢাকার িসিভল সাজেনর িনকট থেক শারীিরক উপ তার সনদপ চাকিরেত যাগদােনর ১ (এক) স ােহর মে
দািখল করেত হেব।
৩। ার ব পিরচয় িলশ ারা তদ করা হেব এবং িলেশর িরেপাট সে াষজনক না হেল চাকির হেত অপসারণ করা
হেব।
১

.

৪। চাকিরেত যাগদােনর সময় ব তন অিফেসর ছাড়প দািখল করেত হেব ( েযাজ ে )।
৫। উপ
ক প কান কার কারণ দশন না কের এবং এক মােসর না শ দান কের অথবা উ না েশর
পিরবেত ০১ (এক) মােসর বতন দান কের কান িশ ানিবেসর চাকিরর অবসান ঘটােত পারেবন এবং িশ ানিবস ার
চাকির অবসােনর কারেণ কান কার িত রণ পােবন না।
৬। কান িশ ানিবস ার অিভ ায় উে খ ব ক এক মােসর িলিখত ব না শ দান না কের তার চাকির ত াগ করেত
পারেবন না, এবং এ প না শ দােন থ তার ে , িতিন ইনি উটেক তার এক মােসর বতেনর সমপিরমান টাকা
িত রণ িহেসেব দান করেত বা থাকেবন।
৭। উপ
ক প কান কার কারণ না দিশেয়ই কান কমচািরেক নববই িদেনর না শ দান কের অথবা নববই
িদেনর বতন নগদ পিরেশাধ কের ােক চাকির হেত অপসারণ করেত পারেবন।
৮। কান কমচাির উপ
ক পে র িনকট ার অিভ ায় উে খ ব ক িতন মােসর িলিখত ব না শ দান না কের
ার চাকির ত াগ করেত বা চাকির হেত িবরত থাকেত পারেবন না এবং ঐ প না শ দােন থ তার ে , িতিন
ইনি উটেক ার িতন মােসর বতেনর সমপিরমান টাকা িত রণ িহেসেব দান করেত বা থাকেবন।
৯। িতিন বাংলােদেশর য কান ােন চাকির করেত বা থাকেবন।
১০। এই িনেয়াগ সংি পেদ যাগদােনর তািরখ থেক কাযকর হেব।
১১। ‘ যৗ ক িনেবন না এবং পিরবােরর অ সদে র জ যৗ ক িদেবন না’ মেম ঘাষণা প যাগদান পে র সে
দািখল করেত হেব।
১২। বিণ ত শতাবলী মেন এই িনেয়াগপ জািরর ১ (এক) মােসর মে িনেয়াগ া াথ েক ইনি উেটর মহাপিরচালক
বরাবের যাগদান করেত হেব। িনধ ািরত সমেয়র মে যাগদান না করেল িনেয়াগ আেদশ বািতল বেল গ হেব।
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ড. না রাম সরকার
মহাপিরচালক (অিতির দািয় )
ফান: +৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৭৬
ফ া : +৮৮ ০২ ৭৭৯১৬৭৫
ইেমইল: infoblri@gmail.com
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) সিচব , মৎ ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) অিতির পিরচালক, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট
৩) সকল িবভাগীয় ধান, িবএলআরআই, সাভার, ঢাকা।
৪) িবএলআরআই এর আ িলক কে র সকল শন ইন-চাজ।
৫) িহসাবর ণ কমকতা (অিতির দািয় ), িহসাব শাখা, বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি উট
৬) জনাব মাঃ রিবউল আকন, িপতা: মাহা াদ আলী আকন, মাতা: ল ম িবিব, াম: কনপাড়া, ডাকঘর:
য়াসার, উপেজলা: কালিকিন, জলা: মাদারী র।
৭) জনাব মাঃ ইসমাঈল হাসাইন, িপতা: মাঃ ওসমান গিণ, মাতা: ঝণ া বগম, াম: পি ম নওপাড়া,
ডাকঘর: নওপাড়া হাট, উপেজলা: দাস র, জলা: নােটার।
৮) জনাব র ইসলাম, িপতা: মাঃ আনতাজ আলী, মাতা: মাছাঃ
াহার বগম, াম: ব বড় বাড়ী
২
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মিরচটারী, ডাকঘর: বড় বাড়ী, উপেজলা: রং র সদর, জলা: রং র।
৯) অিফস কিপ।
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িশরীন জাহান
উ মান সহকারী
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