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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০১.২০.১৩৯৩ তািরখ: 
১০ নেভ র ২০২১

২৫ কািতক ১৪২৮

খ াখ া   অিধদ েররঅিধদ েরর   িনেয়াগিনেয়াগ   সং াসং া   জ িরজ ির   সতক করণসতক করণ   িব িিব ি

          এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, খা  অিধদ েরর িবিভ  পেদ িনেয়াগ দােনর লে
এমিসিকউ/িলিখত পরী া হণ চলমান রেয়েছ। পাশাপািশ িনেয়াগিবিধ আ যায়ী িবিভ  সমেয় বহািরক ও মৗিখক
পরী া অ ি ত হেব। িনেয়াগ কায েমর িবিভ ধােপ দালাল বা তারক িণ খা  ম ণালয় ও খা  অিধদ েরর িনেয়াগ
সং া  কােজ জিড়ত কমকতােদর সােথ পিরচয় আেছ বা যাগসাজশ াপন কের িদেবন - এেহন েলাভন দিখেয়
আেবদনকারীেদর িনকট হেত তারণার মা েম আিথক িবধা হেণর চ া কের থাকেত পাের। উে  য, মাননীয়

ধানম ী, মাননীয় খা  ম ী ও মাননীয় সিচব, খা  ম ণালয় এর  ঘাষণা ও অ ীকার মাতােবক খা
অিধদ েরর িনেয়াগ ি য়া শতভাগ তা ও ন িত  পিরেবশ িনি ত বক চলমান আেছ। "" িজবিজব   বেষরবেষর
অ ীকারঅ ীকার ,  ,  িনি তিনি ত   হ েবহ েব   যাযা   ি রি র   িনেয়াগিনেয়াগ   অিধকারঅিধকার " - এই লম েক ধারণ কের খা  অিধদ েরর কমকতাগণ
িনরলসভােব কাজ কের যাে ন।

          তরাং খা  অিধদ রাধীন নন- গেজেটড কমচারী িনেয়ােগর িবষেয় কান দালাল বা তারক চে র খ ের পেড়
আিথক লনেদন িকংবা  অস পায় অবল ন না করার জ  সংি  সকলেক অ েরাধ করা হেলা। অ  িব ি র ত য়
কের কান ি  দালাল বা তারক চে র সােথ  িনেয়াগ সং া  কােজ আিথক লনেদন িকংবা তারণা করেল উপ

মাণ সােপে  তােদরেক ধিরেয় দওয়ার জ ও অ েরাধ করা হেলা। খা  অিধদ েরর কান কমকতা/কমচারী িনেয়াগ
সং া  কােজ অৈনিতক কমকা /আিথক অিনয়েম জিড়ত হওয়ার মাণ পাওয়া গেল তার িব ে  কেঠার আইনগত

ব া হণ করা হেব। 

১১-১১-২০২১
শখ িজবর রহমান

মহাপিরচালক ( ড-১)
ফান: +৮৮-০২২২৩৩৫৪৮৩৪
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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০১.২০.১৩৯৩/১(২৪) তািরখ: ২৫ কািতক ১৪২৮
১০ নেভ র ২০২১

সদয় অবগিত / অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/রং র/বিরশাল/িসেলট/ময়মনিসংহ।
৩) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) পিরচালক, শাসন/সবিব/চসসা/িহসাব ও অথ/পউকা/সং হ/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) অ াপক ড এস এম ৎ ল কবীর, ক  সম য়কারী, আইআইিস , েয়ট।
৬) পিরচালক, েরা অফ িরসাচ, টি ং এ  কনসালেটশন (িবআর িস), েয়ট।
৭) জনাব ডঃ মাঃ বাইয়াত হােসন ম ল, অ াপক ও পিরচালক, আইআইিস , েয়ট।
৮) ধান িমলার, পা েগালা সরকাির আ িনক ময়দা িমল, ঢাকা।
৯) ম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
১০) আইন উপেদ া, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১১) অিতির  পিরচালক, এম.আই.এস.এ .এম/অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১২) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/রাজশাহী/চ াম/ লনা/রং র/বিরশাল/িসেলট।
১৩) জলা শাসক, ঢাকা/টাংগাইল/ফিরদ র/চ াম/রা ামা / নায়াখালী/ িম া/ া ণবািড়য়া/ময়মনিসংহ/
জামাল র/রাজশাহী/পাবনা/ব ড়া/ লনা/যেশার/সাত ীরা/ ি য়া/বিরশাল/প য়াখালী/ ভালা/িসেলট/হিবগ /

নামগ /রং র/নীলফামারী/িদনাজ র/গাইবা া/ঠা র াও।
১৪) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
১৫) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা/চ াম সাইেলা/আ গ  সাইেলা,িব-বাড়ীয়া/সা াহার সাইেলা, ব ড়া/ ীল
সাইেলা, লনা/ মাংলা সাইেলা, বােগরহাট।
১৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। (িব ি  খা  অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট
দয়ার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।)
১৭) উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১৮) উপ-পিরচালক, তদ  ও মামলা শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১৯) জলা খা  িনয় ক (সকল) , .................................
২০) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক (খা ), চ াম/ লনা।
২১) ব াপক (সকল), .............................................................
২২) শাসিনক কমকতা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২৩) অিফস কিপ।
২৪) মা ার কিপ।

১১-১১-২০২১
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক

২


