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aবেশেষ যুgসিচব েথেক aিতিরk সিচব পেদ 157 কমর্কতর্ ােক পেদাnিত েদয়া হেয়েছ। eর মেধয্ 32 জন
েলফটআuটসহ 128 জন িবিসeস pশাসন কয্াডার eবং  29 জন aনয্ানয্ কয্াডাের কমর্কতর্ া আেছন।
eবােরর পেদাnিতেত িনয়িমত বয্াচ িহেসেব eকাদশ বয্াচেক িবেবচনায় েনয়া হেয়েছ।
e বয্ােচর পেদাnিতেযাগয্ 126 জন কমর্কতর্ ার মেধয্ 96 জনেক পেদাnিত েদয়া হেয়েছ। বধুবার রােত
পেদাnিত  পাoয়া  156  কমর্কতর্ ার  নােম  pjাপন  জাির  কেরেছ  জনpশাসন  মntণালয়।  বািক  eকজন
কমর্কতর্ া িলেয়ন’e থাকায় তার িলেয়ন েশেষ পৃথক pjাপন জাির করা হেব। তেব eবারo পেদাnিত েথেক
েবশ িকছু কমর্কতর্ ােক বি ত করা হেয়েছ বেল বধুবার রােত যুগাnেরর কােছ সংি রা aিভেযাগ কেরন।
aিতিরk সিচব পেদ aনেুমািদত পেদর সংখয্া 121। বতর্ মােন aিতিরk সিচব পেদ কমর্রত আেছন 453
কমর্কতর্ া। e পিরিsিতেত বুধবার রােত 157 জনেক aিতিরk সিচব করা হয়। eর ফেল e পেদ কমর্কতর্ ার
সংখয্া দাঁড়াল 610 e। িহসাব aনযুায়ী aনেুমািদত পেদর েচেয় aিতিরk কমর্কতর্ া সংখয্া দাঁড়াল 489।
স তকারেণ পদ না থাকায় পেদাnিত পাoয়া aিধকাংশ কমর্কতর্ ােক আেগর পেদi (iন িসটু) কাজ করেত
হেব aথবা oeসিড থাকেত হেব।
জনpশাসন  মntণালয়  সূt  জানায়,  েরoয়াজ  aনুযায়ী  পেদাnিতpাpেদর  iিতমেধয্i  oeসিড  (িবেশষ
ভারpাp কমর্কতর্ া) করা হেয়েছ। পেদাnিতpাp কমর্কতর্ ােদর মেধয্ িবিসeস 1985 বয্ােচর আটজন, 86
বয্ােচর চার জন, নবম বয্ােচর নয়জন, দশম বয্ােচর 11 জন eবং িনয়িমত বয্াচ িহেসেব eকাদশ বয্ােচর
96 জন কমর্কতর্ া রেয়েছন।

  যুগাnর িরেপাটর্
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eিদেক  পেদাnিতর  িবষেয়  জানেত  চাoয়া  হেল  বুধবার  রােত  সংি  কেয়কজন  দািয়tশীল  কমর্কতর্ া
যুগাnরেক বেলন, পেদাnিত কারo aিধকার নয়, eিট েযাগয্তার িবষয়। তা সেtto সুিপিরয়র িসেলকশন
েবাডর্  সবিদক িবচার-িবে ষণ কের পেদাnিতর সুপািরশ কেরেছ। তারা মেন কেরন, বতর্ মান সরকােরর
তৃতীয় েময়ােদ পেদাnিতর েয iিতবাচক ধারা ৈতির হেয়েছ eখােনo তার বয্িতkম ঘেটিন। তারপেরo
েযাগয্তা থাকা সেtto যারা পেদাnিত পানিন বেল দািব করেছন তােদর িবষয়িট যথাযথ পdিতর মাধয্েম
সরকার িন য় িবেবচনায় েনেব।
গত  11  জানয়ুাির  আoয়ামী  লীগ  েনতৃtাধীন  নতুন  সরকার  kমতায়  আসার  পর  pশাসেন  eটাi
pথমবােরর  মেতা  aিতিরk  সিচব  পেদ  পেদাnিত।  eর  আেগ  গত  16  জনু  136  জন  uপসিচবেক
যুgসিচব পেদ পেদাnিতর িদেয়িছল সরকার।
পেদাnিতpাp কমর্কতর্ ারা হেলন : আহেমদ েমােশর্দ (4514), ড. েমা. কাম ল আহসান (4668), েমা.
সােজদলু  কাiয়ুম  দলুাল  (4717), েমা. িবlাল  েহােসন  (4789), েমা.  আেনায়ার  েহােসন  (4804), েমা.
সােবর  েহােসন  (4860),  েমাহাmদ  eনামুল  হক  eনা  (4875),  েশখ  আতাহার  েহােসন  (5034),  েমা.
জাহা ীর আলম (5225),

eসeম ফজলুল করীম েচৗধুরী (5332), েমা. খায় ল আমীন (5360), েমা. লাiসুর রহমান (5385),
েমাহাmদ আলাuিdন (4124), েমা. রিফkল iসলাম (4126), কাজী শাখাoয়াৎ েহােসন (5433), েমা.
মহসীন  (4141),  েমা.  মাহববুুল  iসলাম  (4149),  েমা.  iuসুফ  আলী  (5450),  েমা.  শাহাদত  েহােসন
(5459), আলী  েরজা  মিজদ (4181), েমা.  আমজাদ  েহােসন  েবপাির  (5477), েমাহাmদ  নু ল  আলম
িনজামী (5505), নুর েমাহাmদ মজমুদার (5506),

েমা. eনামলু কােদর খান (5508), মহুাmদ েমসবা ল আলম (5537), ড. শাহনাজ আেরিফন (5539),
েমা.  আবদলু  কাiuম  সরকার  (5545),  েবগম  মাহমুদা  খাতুন  (5552),  িব িজৎ  ভ াচাযর্  েখাকন
(5555), েমা. আিনসুjামান (5570), েবগম রােশদা আখতার (5577), েমা. মিজবরু রহমান (5619),
আবু  েহনা  েমারেশদ  জামান  (5639),  েমা.  খিললুর  রহমান  (5642),  eিবeম  আিমন  ulাহ  নুরী
(5646), ড. আবদলু হািমদ (5649), রoশন আরা েবগম (5650),

ড. আবু সােলহ েমাsফা কামাল (5651), মহুাmদ ibাহীম (5652), েবগম নীিলমা আখতার (5653),
িমজানরু রহমান (5654), েশখ রিফkল iসলাম (5656), ড. েমা. জাহা ীর আলম (5658), িবকনর্
kমার েঘাষ (5659), েমা. আবদলু আলীম (5661), েমা. শাহজাহান আলী (5662), েবগম নাসরীন
আফেরাজ (5663), েবগম নু ন নাহার েহনা (5665), েমা. আবদলু oয়াহাব ভূঞা (5668), েশখ
েশােয়বলু আলম (5674), েমা. e. আuয়াল হাoলাদার (5677),

েকeম ল আিমন (5681), ড. েমা. আবদলু মাnান িপee (5687), েমজবাহ uিdন (5688), েমা.
িমজানরু রহমান (5694), কাজী আশরাফ uিdন (5698), েমা. শিফ-uল হক (5699), ড. মিহuিdন
আহেমদ (5700), েমাহাmদ eমদাদ ulাহ িময়ান (5704), েমা. আশরাফ েহােসন (5705), েমা. iuসুফ
আলী েমাlা (5707), েমা. আলী আহ্সান (5708), কাজী eনামলু হাসান (5709), েমা. আবদরু রuফ
(5710), েমা. iসমাiল েহােসন eনিডিস (5713), েসােলমান খান (5718), েমা. শহীদjুামান ফা কী
(5720), েমা. ফা kjামান (5721),

েমা. শহীদলু আলম (5726), েমা. কাম ল হাসান (5727), eেকeম আফতাব েহােসন pামািণক (5728),
েমা. মাহববু-uল-আলম (5729), আহেমদ শামীম আল রাজী (5731), েমা. আলী কদর (5732), েমা.
মাhুব েহােসন (5734), েমা. েগালাম েমাsফা (5737), েমাহাmদ আবদছু ছবরু েচৗধুরী (5738), েমা.
তাজলু iসলাম  (5740), েমা. ফজলুর রহমান  (5742), শাbীর  েহােসন  (5743), eেকeম ফজলুল হক
(5744), মুঃ আঃ হািমদ জমাdার (5746),

েবগম মনুীরা সুলতানা (5748), েমা. শিফkল iসলাম (5751), েমা. শাh আলম (5752), ড. েমা. মায়ুন
কবীর (5753), েবগম হািমদা েচৗধুরী (5761), েমা. মিন jামান (5762), েবগম ফারিহনা আহেমদ
(5764),  েমাহাmদ  মাহববুুর  রহমান  (5767),  েমা.  জয়নাল  আেবদীন  (5768),  েমা.  নু ল  আলম
েচৗধুরী (5771), েমা. সামসুল আেরিফন (5773), েমা. সাiফুল হাসান বাদল (5777), eeফeম হায়াতুlাহ
(5785), েমা. আবদসু সাtার (5786), আেনায়ার েহােসন েচৗধুরী (5790),
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
সাkর্ েলশন : 9824072। ফয্াk : 9824066 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

হািববরু রহমান (5791), েমা. আবু বকর িসিdক (5795), েমা. আলতাফ েহােসন েচৗধুরী (5796), েমা.
সাiফুল iসলাম (5801), আবদনু নুর েমা. আল-িফেরাজ (5802), সরদার সরাফত আলী (5803), েমা.
েমাহিসন  েচৗধুরী  (5805), েমা.  হািববরু  রহমান  (5806), শশাংক  েশখর  েভৗিমক  (5808),  েবগম
েফরেদৗসী আখতার (5810), খিলল আহমদ (5813), েমা. িমজানুল হক েচৗধুরী (5815), েমা. আবদলু
মাnান (5817), েমা. ল আিমন খান (5819), েমা. মাসুদ কিরম (5821),

ৈসয়দ েবলাল েহােসন (5823), েমা. হাসানjুামান (কেlাল) (5824), হািববুর রহমান (5826), েমা.
জাহা ীর আলম (5834), েবগম খািদজা েবগম (5835), েবগম মাকসুরা নরু (5838), েবগম িসিdকা
আকতার (5842), pদীপ kমার দাস (5843), েমা. eনামলু হক (5844), েমা. শাহ আলম (5846),
েবগম নাজমা খানম (5848), মহুাmদ সােলহuিdন (5849), েমা. তাহিমদলু iসলাম (5853), েমা.
জ ল iসলাম েরােহল (5858), িশবানী ভ াচাযর্য্ (5859),

েমা. েহমােয়ত েহােসন (7495), ড. েমা. ল আিমন (7571), েমা. েহমােয়ত uিdন (7572), ড. েশখ
হা নরু  রিশদ  আহেমদ  (7573),  শয্ামল  চnd  কমর্কার  (7501),  aিজত  kমার  েঘাষ  (7504),  সালমা
েবগম  (7505),  আবুল  কালাম  আজাদ  (7516),  েমা.  েমাশাররফ  েহােসন  (7517),  বলাi  কৃ  হাজরা
(7518), ৈসয়দ মিজবুল হক (7519), শিফক আহেমদ িশবলী (7533), েমা. ফা ক আহেমদ (7534),
ড. aিনমা রানী নাথ (7535),

েমাহাmদ  েরজাuল  কিরম  (7593),  েসাহরাব  েহােসন  (7615),  মহুাmদ  নূর  আলম  (7618),  আবলু
কালাম খান eনিডিস (7369), েমা. েমাশারফ েহােসন েমাlা (7444), েবগম িশরীনা েদল র (7556),
েবগম েসিলমা সুলতানা eনিডিস (7559), আবদুlুাহ হা ন পাশা (7560), আরশাদ েহােসন eনিডিস
(7263), েমা. েমাফােjল  েহােসন  eনিডিস  (7488), eeiচeম  আহসান  (7638), কিব ল  iজদানী
খান (7685), েমা. েগালাম েমাsফা (7553), কাজী মেনায়ার েহােসন (7526) eবং েমা. ল আিমন
তালকুদার (7597)।
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