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স িব ি  

ন র-80.00.0000.200.64.021.20-143 তািরখ: 20.10.২০20 ি . 
 
িবষয়:  নন-ক াডার পেদ িনেয়াগ (িবেশষ) িবিধমালা-২০১০ এবং সংেশাধনী-২০১৪ অ যায়ী ৩8তম িব.িস.এস. এ ক াডার পেদ 
 পািরশ া  নন এমন াথ েদর ম  হেত নন-ক াডার ১ম িণর [৯ম ড] পেদ পািরেশর ফলাফল ঘাষণা। 
 
 নন-ক াডার পেদ িনেয়াগ (িবেশষ) িবিধমালা-২০১০ এবং সংেশাধনী-২০১৪ এর িবধান অ যায়ী ৩৮তম িব.িস.এস. পরী ায় 

ক াডার পেদ পািরশ া  নন এমন াথ েদর ম  হেত িনে  বিণত রিজে শন ন েরর াথ েদর ১ম িণর [৯ম ড] নন-ক াডার 

পেদ িনেয়ােগর জ  সামিয়কভােব (provisionally) পািরশ করা হেয়েছ। এই পািরশ দােনর ে  িনে া  িবষয়স হ 

িবেবচনা করা হেয়েছ: 

ক. নন-ক াডার পেদ িনেয়াগ (িবেশষ) িবিধমালা-২০১০ এবং সংেশাধনী-২০১৪ এর িবধান অ যায়ী এ পািরশ করা হেয়েছ। 

খ.  পািরেশর ে  িশ াগত যা তা, মধা ম এবং সংি  পেদর িনেয়াগ িবিধর শত অ সরণ করা হেয়েছ। 

গ. িত  পেদর পািরেশর ে  সংি  ম ণালয়/িবভাগ/দ র হেত িরত চািহদাপ  সরকারী কম কিমশেন াি র 

 তািরেখর ম অ সরণ করা হেয়েছ।  

 
 ১ম িণর (৯ম ড) পেদ পািরশ িববরণী: 

 

 ১. িনবাচন কিমশন সিচবালয় 
  পেদর নাম : উপেজলা/থানা িনবাচন অিফসার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  024396  071273  312614  073933  =  4 জন 
 
 ২. আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র আইন ও িবচার িবভােগর িনয় ণাধীন িনব ন অিধদ র 
  পেদর নাম : সাব রিজ ার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  
   000934  307759  069876  109948  070282  036341  005738  704749  123509  061108  027977  073688  004760  
   042402  308028  045401  042535  309452  060411  097968  022538  036822  802713  073356  066431  602406  
          323534  211827  086777  038033  408181  066843  060231  052360  055381  605446  076888  061084  811833  
         =  39 জন 
 
 ৩. পিরক না িবভাগ 
  পেদর নাম : বােজট অিফসার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   030301 = 1 জন 
 
 ৪. সমাজেসবা অিধদ র, সমাজক াণ ম ণালয় 
  পেদর নাম : পিরসং ানিবদ (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  071911 =1 জন 
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 ৫. ম আদালত, ম ও কমসং ান ম ণালয় 
  পেদর নাম : রিজ ার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  058835  308775  308020  063401  075556  095476  =   6 জন 
 
 ৬. জাতীয় গণমা ম ইনি উট, ত  ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক ( টিলিভশন েকৗশল িশ ণ) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   206392 = 1 জন 
 
 ৭. জাতীয় গণমা ম ইনি উট, ত  ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক ( বতার অ ান িশ ণ) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  031789 = 1 জন 
 
 ৮. জাতীয় গণমা ম ইনি উট, ত  ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক (গণেযাগােযাগ িশ ণ) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  037359 =1 জন 
 
 ৯. নৗপিরবহন ম ণালেয়র অধীন বাংলােদশ মিরন একােডিম, চ াম 
  পেদর নাম : ায়ন ও গেবষণা কমকতা (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   010527 =1 জন 
 
 10. রা  ম ণালেয়র র া সবা িবভােগর অধীন মাদক  িনয় ণ অিধদ র 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  
  073623  017520  081377  708956  070514  066511  062820  132255  165836  050759  060383    
  607547  040060  129693  071543  007088  037343  060728 = 18 জন  
 
 11. ব  অিধদ র, ব  ও পাট ম ণালয় 
  পেদর নাম : সম য়কারী (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   019833 =1 জন 
 
 12. ব  অিধদ র, ব  ও পাট ম ণালয় 
  পেদর নাম : ভাষক (কি উটার)(৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  169795=1 জন 
 
 1৩. পিরক না িবভাগ 
  পেদর নাম : ড েমে শন অিফসার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   064431 =1 জন 
 
 14. মিরন িফসািরজ একােডিম, মৎ  ও ািণ স দ ম ণালয় 
  পেদর নাম : এ েকশন অিফসার (ইংিলশ)(৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  189288 =1 জন 
 
 15. িশ  ম ণালেয়র পেট স িডজাইনস ও ডমাকস অিধদ র 
  পেদর নাম : এ ািমনার পেট স (রসায়ন) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  817112 =1 জন 
  
 16. িশ  ম ণালেয়র পেট স িডজাইনস ও ডমাকস অিধদ র 
  পেদর নাম : এ ািমনার ( ডমাকস) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  094929  321298  024100  320684 = 4 জন 
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 17. রা  ম ণালেয়র জনিনরাপ া িবভােগর অধীন িসআইিডর রাসায়িনক পরী াগার 
  পেদর নাম : সহকারী রাসায়িনক পরী ক (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 050520  060582 =  2 জন 
 
 18. মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ানেবইস 
  পেদর নাম : পিরসং ান কমকতা (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   102793  085179  = 2 জন 
 
 ১৯. বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয় 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  074144  023358  053900  035642  116652  173758 =  6 জন 
 
 2০. বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয় 
  পেদর নাম : সহকারী সিচব (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   069958  087875 =  2 জন 
 
 2১. িশ া েকৗশল অিধদ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী েকৗশলী ( র)(৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  
   407581  023255  050581  086482  047652  017847  044608  072783  301563  091356  807576  061205  031936  
         800160  302887  071170  125878  082849  028663  004354  059597  321593  036705  059076  089409  021315  
     073702  098372  116357  045294  053940  216292  064473  043404  311722  042758  602488  077768  111338  
     030840  205816  109617  312214  032727  010055  206586  090751  096954  077929  073496  408034  311954  
     034452  815958  208187  098186  806048  088068  042738  047954  017244  058294  044152  022465  029337  
     026187  113887  099657  001576  054441  099456  029196  084581  099838  604555  411042  028387  301766  
     022117  078135  311131  086712  088593  804655  600263 =  85 জন 
 
 2২. জাতীয় জনসং া গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (িনেপাট), া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ 
  পেদর নাম : পিরসং ানিবদ (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   132391=1 জন 
 
 2৩. জাতীয় জনসং া গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (িনেপাট), া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ 
  পেদর নাম : িশ ক (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   086604=1 জন 
 
 2৪. জাতীয় জনসং া গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (িনেপাট), া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ 
  পেদর নাম : ভাষক (সমাজ িব ান) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 060946  074015  061431  607738 =  4 জন 
 
 2৫. জাতীয় জনসং া গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (িনেপাট), া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ 
  পেদর নাম : হাম ইকেনািম  (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র- 024064  059847  056864  000707  075022  112566  006382 =  7 জন 
 
 2৬. জাতীয় জনসং া গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (িনেপাট), া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ 
  পেদর নাম : ভাষক ( া. া.প.)(৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  
   013182  041462  808516  808336  002307  803775  804668  419668  801994  711877  800238  =  11 জন 
 
 2৭. পিরবার পিরক না অিধদ র, া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ 
  পেদর নাম : মিডেকল অিফসার/ মিডেকল অিফসার (এমিসএইচ-এফিপ)/সমমান (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-    
  800509  214407  407001  074996  076340  015482  051723  074034  502157  048265  029827  500628  003037  
     205427  050210  060438 = 16 জন 
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 2৮. িনবাচন কিমশন সিচবালয় 
  পেদর নাম : উপেজলা/থানা িনবাচন অিফসার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-    
  097329  410891  060740  807700  052260  074357  028645  065524  810466  024397  073527    
  115038  306231 105266  =  14 জন 
 
 29. ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ 
  পেদর নাম : সহকারী েকৗশলী [ র] (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   403283  078020 =  2 জন 
 
 ৩০. ত  অিধদ র, সং িত িবষয়ক ম ণালয় 
  পেদর নাম : িফ  অিফসার/ কাে ািডয়ান (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   605186 =1 জন 
 
 ৩১. ত  অিধদ র, সং িত িবষয়ক ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী তাি ক েকৗশলী (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   098281=1 জন 
 
  
 ৩২. া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী া ামার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   145662  104291 =  2 জন 
 
      ৩৩. া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী র ণােব ণ েকৗশলী (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   013401=1 জন 
 
 ৩৪. ঔষধ শাসন অিধদ র, া  সবা িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয় 
  পেদর নাম : ঔষধ ত াবধায়ক (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-    
  031832  052825  115721  073489  075896  110024  089467  046803  700343  041301  062271  060124  207542  
    316960  088025  027467  060538  315106  604921 =   19 জন 
 
 ৩৫. ানীয় সরকার িবভাগ 
  পেদর নাম : সহকারী া ামার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   069341=1 জন 
 
 ৩৬. ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, ানীয় সরকার িবভাগ 
  পেদর নাম : সহকারী েকৗশলী [ র]/উপেজলা সহকারী েকৗশলী (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   
  078880  075378  601828  128305  026543  005896  014908  036164  018802  047112  122260  
  006648 = 12 জন 
 
 ৩৭. ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, ানীয় সরকার িবভাগ 
  পেদর নাম : সহকারী েকৗশলী [যাি ক] (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   039077  307169  096718  112277  117147  091882 =   6 জন  
 
 3৮. জন া  েকৗশল অিধদ র, ানীয় সরকার িবভাগ 
  পেদর নাম : িনয়র হাইে ািজওলিজ  (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   091797  119217  712335  059137  056551 = 5 জন 
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 39. জন া  েকৗশল অিধদ র, ানীয় সরকার িবভাগ 
  পেদর নাম : িনয়র কিম  (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   325183  085488  058780  060547  130753 =  5 জন 
 
 ৪০. রিজ ার জনােরেলর কাযালয়, জ  ও  িনব ন, ানীয় সরকার িবভাগ 
  পেদর নাম : সহকারী রিজ ার জনােরল (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   062098 =1 জন 
 
 ৪১. রিজ ার জনােরেলর কাযালয়, জ  ও  িনব ন, ানীয় সরকার িবভাগ 
  পেদর নাম : সহকারী মইে া  ইি িনয়ার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  046364 =1 জন 
 
 ৪২. সমাজেসবা অিধদ র, সমাজ ক াণ ম ণালয় 
  পেদর নাম : সমাজেসবা অিফসার/সমমান (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   
       045768  133483  030353  059153  059004  098081  312025  402959  309062  073460  060794  037101  072297  
       059573  313954  042514  037123  075726  082880  052483  052720  050386  035045  087563  048652  043014  
       061674  026260  034490  037658  067326  001572  109877  085597  064561  014710  326946  100355  315751  
       503387  072401  079213  608262  503202  146650  029643  072112  005825  022656  037134  044712  064058  
       052294  054511  070032  044959  802405  059279  101279  810573  100922  310416  403145  152766  053884  
       110340  019586  082797  021473  073392  303505  037406  114140  103960  016697  052818  308257  085362  
       111903  058569  112283  045602  804505  046526  808078  305578  131197  102666  061559  023936  027080  
       039794  098057  017454  027159  021702  306492  053515  703240  605673  802648  026239  060153  018896  
       054908  124201  036300  084067  313843  099538  072640  =   111 জন 
 
 ৪৩. পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ 
  পেদর নাম : পিরসং ান কমকতা (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   
   095321  037746  088264  072219  074354  230768  800271  600718  061161  311189  812867  032906  003135  
  008796  031296  069570  502701  096182  062413  207161  600259  066907 = 22 জন 
 
 ৪৪. ব  ও পাট ম ণালেয়র অধীন পাট অিধদ র 
  পেদর নাম : সহকারী া ামার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   052142=1 জন 
 
 ৪৫. িশ  ম ণালেয়র াশনাল াডাক িভ  অগানাইেজশন 
  পেদর নাম : গেবষণা কমকতা (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   086907  026104 =  2 জন 
  
 ৪৬. িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালেয়র ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর িবে ারক পিরদ র 
  পেদর নাম : সহকারী িবে ারক পিরদশক (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  062241  096584  060255  056812  315235 = 5 জন 
 
 ৪৭. িষ ম ণালেয়র ি কা স দ উ য়ন ইনি উট 
  পেদর নাম : ব ািনক কমকতা (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   
   013428  037853  060616  077236  063799  030656  314293  060390  026985  060722  059005  053734  060083  
    405821  000820  038452  031561  038938  811975  806465  803974  038112  803421  089221  045844  802644  
          710259  802451  802046  046220  704770  713789  805620  803077  813423  409480  064017  208232  064698  
    409060  038769  038763  705870  085096  802587  040196  060357  811377  802842  054270  710683  711807  
    045152  038846  054300  071511  805613  501866  605018  088988  029299  133977 =   62 জন 
 
 4৮. মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী া ামার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   034885=1 জন 
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 49. মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় 
  পেদর নাম : সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-  157407=1 জন 
 
 ৫০. জন শাসন ম ণালেয়র সরকাির কমচাির হাসপাতাল 
  পেদর নাম : সহকারী রিজ ার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   
  303093  038889  034883  177740  082318  600241  800468  000128  128135  079176  016157  
         =  11 জন 
 

 ৫১. জন শাসন ম ণালেয়র সরকাির কমচাির হাসপাতাল 
  পেদর নাম : মিডেকল অিফসার (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   
  719818  155078  809388  700584  070915  500563  500550  049301  508142  808921  316761  
  203601  074560  800675  083773  306347  404156  127384  015222  116388  005861  075767  
  106620  003469  501186  805098  009070  002623  057806  019419  034676  004714  703501  
     =  33 জন 
 

 ৫২. জন শাসন ম ণালেয়র সরকাির কমচাির হাসপাতাল 
  পেদর নাম : ি িবদ (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   045555 =1 জন 
 

 ৫৩. জন শাসন ম ণালেয়র সরকাির যানবাহন অিধদ র 
  পেদর নাম : সহকারী পিরচালক ( নৗ) (৯ম ড) 
  রিজে শন ন র-   045776=1 জন 
 

০২. পরবত েত যেকােনা সময় সামিয়কভােব পািরশ ত কােনা াথ র যা তার শেতর অ ণতা থাকেল, ন িত, জািলয়ািত, 
অসত  ত  দান বা অ  কােনা ে  যমন চািহদা ত সনদ/ ত য়ন/কাগজপ ািদ যথাযথ না থাকেল বা কােনা তর 
(substantive) ল-  পিরলি ত হেল সংি  াথ র সামিয়ক পািরশ বািতল কের তার িব ে  আইনা গ ব া হণ করা হেব। 
 

০৩. চাকিরেত িনেয়ােগর পর উি িখত স েহ কােনা অিনয়ম কাশ বা মািণত হেল তােক চা ির হেত বরখা  করা ছাড়াও 
তার িব ে  উপ  আইনা গ ব া হণ করা যােব। 
 

০৪. াথ  ক ক আেবদনপে র সােথ দ  ত , ড েম স, সনদ ইত ািদ এবং আেবদনপে  াথ র দ  অংগীকারনামার িভি েত 
সরকারী কম কিমশন সামিয়কভােব াথ েদর পািরশ কেরেছ। িনেয়ােগর েব িনেয়াগকারী ক প  সরকাির িস া  অ যায়ী যথাযথ 
ক পে র মা েম িশ াগত যা তার সনদ এবং অ া  ড েম স এর সত তা যাচাই বক িনি ত হেয় িনেয়াগ দান করেব। 
 
 

০5. িনেয়ােগর েব জলা ও িতব ী কাটায় পািরশ া েদর ত ািদ িনেয়ােগর েব যথাযথ এেজি র মা েম যাচাই বক 
িনেয়াগকারী ক প  িনেয়াগ দান স  করেবন। 
 

০6. সংি  ক পে র মা েম া  পরী ায় যা  ঘাষণা ও যথাযথ এেজি  ক ক চাকিরেত পািরেশর ববত  জীবন া  
যাচাইেয়র পর সরকার াথ েদর িনেয়াগ দান করেব। 
 

০7. উে , পািরশ ত াথ েদর নন-ক াডার পেদর অনলাইন আেবদনপে র ২ সট সত ািয়ত সকল িশ াগত যা তার 
সনদপ সহ আগামী 27.10.2020 হেত 05.11.2020 তািরখ পয  কিমশেনর আগারগ ও, শেরবাংলা নগর  ধান কাযালেয় হােত হােত 
জমা িদেত হেব। উি িখত সমেয়র মে  নন-ক াডার পেদর অনলাইন আেবদনপে র হাডকিপ সংি  কাগজপ সহ জমা দােন থ হেল 
ািথতা বািতল বেল গ  হেব। 

 

8. স িব ি  কিমশেনর www.bpsc.gov.bd এবং http://bpsc.teletalk.com.bd ওেয়বসাইট-এ পাওয়া 
যােব। 
 

 

 

 
 
 [ র আ মদ] 

পরী া িনয় ক [ক াডার] 
সিচব 
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ন র-80.00.0000.200.64.021.20-143(10) তািরখ: 20.10.2020 ি . 
 
েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 

 
 ১. ধান ত  অিফসার, ত  অিধদ র [িপআইিড], ি িনক ভবন, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
  [সকল দিনক সংবাদপে  জ িরিভি েত কাশ করার জ  এবং বতার ও টিলিভশন মারফত সংবাদ অ ােন  
  ঘাষণার েয়াজনীয় ব া হণ করেত ত েক অ েরাধ করা যাে ]। কাযােথ স িব ি র অিতির  ৪  কিপ  
  সং  করা হেলা। 
 

 ২.  বাতা িনয় ক, বাংলােদশ টিলিভশন, রাম রা, ঢাকা 
  [িবষয়  সংবাদ অ ােন ঘাষণা করেত ত েক অ েরাধ করা যাে ]। 
 

 ৩. বাতা িনয় ক, বাংলােদশ বতার, আগারগ ও, ঢাকা 
  [িবষয়  সংবাদ অ ােন ঘাষণা করেত ত েক অ েরাধ করা যাে ]। 
 

 ৪. বাতা স াদক, __________________________________________ 
  [িবষয়  আপনার চ ােনল-এ ল িনউজ িহেসেব চার করার জ  অ েরাধ করা হেলা]। 
 

 ৫. িসে ম এনািল , বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয় 
  [কিমশেনর ওেয়বসাইেট স িব ি  আপেলাড করার জ  ত েক অ েরাধ করা হেলা]। 
 

 ৬. জনসংেযাগ কমকতা, বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয় 
  [তােক স িব ি  কােশর ব া হেণর অ েরাধ করা হেলা]। 
 

 

 

 

 

 [ র আ মদ] 
পরী া িনয় ক [ক াডার] 

সিচব 
 
 


