
খা  aিধদ

eক াে
িনজ েজলায়

কম র্কত র্ার িন
aিধদ েরর 
আহমদ সব্া

নীিতমালায় ব
িনয় করা িন
বদিল বা পদ
না। eমনিক
েকােনা কম র্ক

জাির করা নী
বদিল করেব
সকল কম র্কত
কম র্চারীেক আ
কম র্কত র্ােদর
েজলার aভয্

eকi কম র্
িসeসিডর ভ
দুi বছর িভ
কম র্ েলর দা

জানা েগেছ,
িনেয়i দীঘ র্িদ
েদন। নতুন 
কায র্কর হয়িন
o ভার া  
aিভেযাগ রে

 

দ ের বদিল-পদ

েন দুi বছের
য় পদায়েন না 

িনজ েজলায় পদায়
কম র্কত র্া-কম র্চারী
িরত নীিতমালািট

বলা হেয়েছ, িনজ
িনজ িবভােগ eবং
দায়ন পােবন না
ক দশম েথেক 27
র্কত র্া 69 বছর বয়

নীিতমালা aনুযায়ী
ব খা  ম ণালয়
ত র্া, ‘e’ o ‘িব’ 
আ  িবভাগীয় ব

র eবং ‘িস’ ে েড
য্ ের 22তম েথেক

েল েকােনা কম
ভার া  কম র্কত র্া 
িভ  কৃিতর কাে
দািয়তব্ হণ করেত

 চলিত বছেরর 
িদেনর বদিল-পদা
নীিতমালা কায র্ক

িন ম ীর িনেদ র্শন
কম র্কত র্ার পেদ 
েয়েছ। 

দায়ন নীিতমালা

েরর েবিশ দ

 

য়ন নয় eবং eক
রীেদর বদিল/পদ
িট কাশ করা হে

জ েজলা o uপে
ং েজলা খা  িনয়
। eকiভােব িসe
7তম ে েডর ক
য়েস িনজ uপেজ

য়ী খা  aিধদ ের
য়। েজলা পয র্ােয়র
ে ডভু  eলeস
বদিলর মতা 
ডর eলeসিডর ভ
ক 31তম ে েডর

ম র্কত র্া-কম র্চারীেক
বা ব াপেকর

েজ িনেয়ািজত থ
ত হেব। eিট ল

শুরুেত নতুন মি
দায়ন বািণজয্ বে
র্কর হoয়ার আে
না। ‘ শাসিনক ক
বদিল-পদায়ন স

লা জাির 

দািয়েতব্ নয়

কi কম র্ েল দুi ব
দায়ন নীিতমালা 
েয়েছ। 

েজলায় পদায়ন ব
য় ক বা সমমােনর
eসিডর ােনজার
কম র্কত র্া-কম র্চারীর
জলা ছাড়া িনজ েজ

রর aিতির  পির
য়র নন-কয্াডার ক
সিডর ভার া  ক
খা  aিধদ েরর
ভার া  কম র্কত র্াে
র কম র্চারীেদর বদ

ক eকািধকবার ব
র দািয়তব্ পালন ক
থাকেত হেব। বদ

ন করেল িবভাগ

ি সভা গিঠত হে
 নীিতমালা ণয়
গ খা  aিধদ ে
কায র্ ম াহত হ
স  কেরেছ। e

6 েসে

 

বছেরর েবিশ দাি
জাির কেরেছ খ

বা বদিল হেত পা
র পদ, নবম ে ে
র o eলeসিডর 
রা িনজ uপেজলা
জলায় বদিল হেত

িরচালক/সাiেলা
কম র্কত র্া, uপেজল
কম র্কত র্া eবং িস
র মহাপিরচালেক
েদর বদিল করেব
দিলর মতা েদo

বদিল, পদায়ন 
করেল েকােনা কম
দিলর আেদশ জ
গীয় ব া েনoয়

েল খা  ম ণালে
য়েনর েঘাষণা েদ
েরর সব ধরেনর
হে ’ aজুহােত e
eর সে  খা  ম

সে মব্র, 312৯ 

ািয়েতব্ না রাখার ম
খা  ম ণালয়। 

পারেবন না খা  a
েডর কয্াডার-নন
ভার া  কম র্কত
ায় বদিল হেত প
ত পারেবন। 

aিধ ক o সমম
লা খা  িনয় ক

িসeসিডর ব াপ
কর হােত রাখা 
বন িনজ িনজ aি
দoয়া হেয়েছ েজল

বা সংযুি  েদo
ম র্কত র্ােক আবার 
জাির হoয়ার পর
য়া হেব। 

লেয়র দািয়তব্ পান
দন িতিন। নীিতম
র বদিল-পদায়ন 
eরi মে  aিধক
ম ণালয় o aিধ

মেতা কেয়কিট িব
গতকাল বুধবার

aিধদ েরর কম র্ক
ন-কয্াডার পেদর 
তর্ারাo িনজ েজল
পারেবন না। তে

মােনর কম র্কত র্াস
ক/সমমােনর নবম
পক eবং 21 েথ
হেয়েছ। খা  
িধে ে র আ িল
লা খা  িনয় েক

oয়া যােব না। 
oi পেদ পদায়ন

র পরবত  সাত 

ন নoগাঁর সাধন 
মালা ণয়ন করেত

িগত রাখার িন
কাংশ িসeসিড o
িধদ েরর eকিট a

িবধান সংযু  কে
র খা সিচব সাহ

র্কত র্ারা। আ িলক
কম র্কত র্ারা িনজ 

লায় বদিল হেত প
েব নবম ে ডভু

সহ কয্াডার কম র্ক
ম ে ডভু  নন-ক
থেক 31তম ে েড
পিরদশ র্ক o সম
িলক খা  িনয় ক
কর হােত। 

eকবার eলeস
ন করেত হেল ক
িদেনর মে  বদ

চ  মজুমদার। 
েত সংি েদর িন
িনেদ র্শ েদন িতিন
o eলeসিডর ব
aসাধু চ  জিড়ত

ের খা  
হাবুি ন 

ক খা  
েজলায় 
পারেবন 

 পেদ 

কতর্ােদর 
কয্াডার 
ডর সব 
মমােনর 
ক। আর 

সিড বা 
কমপে  
দিলকৃত 

দািয়তব্ 
িনেদ র্শনা 
ন। িক  
ব াপক 
ত বেল 


