
 
 
 

শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভাগ 
বাংলােদশ িষ াংক, ধান কায ালয়,ঢাকা। 

 
 

 
িবষয়ঃ ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর াচার র ার দােনর জ  মেনানয়ন সে ।  

 
 

 

 িশেরানােম বিণ ত িবষেয় অ  িবভােগর  ০৫.১০.২০২০ তািরেখর প  নং - কা/শািন উিব-৮(অংশ-৮)২০২০-২০২১/ ৫৬২(১২৫০) এর 
িত ি  আকষ ণ করা যাে ।  

 
০২।  উ  পে র মা েম াংেকর ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র সভাপিতে   ২২.০৯.২০২০ তািরেখ অ ি ত লাই,২০২০ হেত 
সে র,২০২০ সময়কােলর ১ম াি েকর াচার ও নিতকতা কিম র সভার কায িববরণী এনেডাস কের রণ করা হয়, কায িববরণী  যথারীিত 
াংেকর ওেয়বসাইেটর NIS Tab এ আপেলাড দয়া হেয়েছ।কায িববরণীর িস া  নং ৩.১৩ অ যায়ী “শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভাগেক 

৩১.১২.২০২০ তািরেখর মে  ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর াচার র ার  দােনর েয়াজনীয় ব া হন করেত হেব। ” 
 

 

০৩।  ২৯.০৫.২০১৮ তািরেখ জাির ত িডএমিড-১(শািন উিব) পিরপ  নং - ০১/২০১৮ এর  ৩(খ). অ যায়ী ধান কায ালয়, ানীয় ̀Ǽ 
কায ালয় এবং মাঠ পয ােয়র কবলমা  িবভাগীয় মহা ব াপকগেণর জ  েযাজ তা িন প : -  
 “অ  াংেকর মাঠ পয ােয়র ড-২  িবভাগীয় মহা ব াপকগণ, ানীয়  কায ালয় এবং াফ কেলজসহ ধান কায ালেয়র 
িবভাগস েহর কম কত া/ কম চারীগেনর ম  হেত ড-২ হেত ড ১০  একজন কম চারী  এবং ানীয়  কায ালয় ও  াফ কেলজসহ ধান 
কায ালেয়র িবভাগস েহর কম কত া/ কম চারীগেনর ম  হেত ড ১১ হেত ড ২০  একজন কম চারীসহ মাট ০২ জন িবেবিচত হেবন। ” 
 

০৪।  এমতাব ায়, উ  নীিতমালার আেলােক মাঠ পয ােয়র ড-২  িবভাগীয় মহা ব াপকগণসহ, ানীয়  কায ালয়, াফ কেলজ ও 
ধান কায ালেয়র  িত  িবভাগ হেত সং  ায়ন ফরেম সংি  ায়নকারী কম কত াগণ ড-২ হেত ড ১০  একজন কম কত া  এবং 
ড ১১ হেত ড ২০  একজন কম চারীসহ সেব া  ন র া  মাট ০২ জন ক িনব াচন কের ধান কায ালয় বাছাই কিম  ক ক ড়া  

মেনানয়েনর জ  আগামী ১৫.১১.২০২০ তািরেখর মে  অ  িবভােগ রণ িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হেলা।   
 
 

০৫।  ায়নকারী কম কত াগণ ায়ন ফরেম আেবদনকারীর উপ ািপত তে র পির ণ তা এবং স কতা িনি ত করেবন।  কান ত  ঘাটিত 
থাকেল তা বািতল বেল গ  হেব।  ১৫.১১.২০২০ তািরেখর মে  িবভাগীয় মহা ব াপক মেহাদয়গণ, ানীয়  কায ালয় এবং াফ কেলজসহ 

ধান কায ালেয়র িবভাগস হ হেত কান মেনানয়ন ফরম অ  িবভােগর হ গত না হেল উ  িবভােগর কান মেনানয়ন নাই মেম িবেবচনা করা 
হেব।  
 
 
 
 
 
 
সকল উপমহা ব াপক/িবভাগীয় ধান 

ধান কায ালয়,বাংলােদশ িষ াংক 

 
 

                                                            ২২.১০.২০২০                                                                                    
( মাহা দ মিন ল ইসলাম) 

উপমহা ব াপক 
 

............................................................................................................................................................................. 
নং- কা/শািন উিব-৮(অংশ-৮) াচার /২০২০-২০২১/৬৪২(৩৪)                                                               তািরখঃ ২২.১০.২০২০                                                   
 
সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া গেহেনর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ 
 
০১।  চীফ াফ অিফসার, ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র সিচবালয়,িবেকিব, কা,ঢাকা।  
০২।  াফ অিফসার,উপ ব াপনা পিরচালক মেহাদয়গেণর সিচবালয়,িবেকিব, কা,ঢাকা।  
০৩।  াফ অিফসার,সকল িবভাগীয় মহা ব াপক মেহাদেয়র দ র,বাংলােদশ িষ াংক।  
০৪।  াফ অিফসার,অ  াফ কেলজ ও সকল মহা ব াপক মেহাদেয়র দ র, ধান কায ালয়,বাংলােদশ িষ াংক।  
০৫।  সকল উপমহা ব াপক,সিচব,িবেকিব, কা,ঢাকা।  - উপমহা ব াপক,আইিস  অপােরশন িবভাগেক পিরপ  াংেকর ওেয়ব সাইেটর NIS Tab ও 

Privet Zone এ আপেলাড করার েয়াজনীয় ব া হন করার জ  অ েরাধ করা হেলা।   
০৬।  নিথ/মহানিথ।  
   



 


