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�িম�া প�ী িব��ৎ সিমিত-২ 

উ�র রাম�র, িব�েরাড, �িম�া। 
 

pbs2.comilla.gov.bd

 

 

ন�র: ২৭.১২.১৯৩৩.৫৪২.০২.০০৮.২২.৪৩৬০ তািরখ: 

১০ জা�য়াির ২০২২

২৬ �পৗষ ১৪২৮

িবষয়ঃ “আ�ঃ পিবস িনেয়াগ িব�ি�”

�িম�া প�ী িব��ৎ সিমিত-২ এর িন�বিণ �ত পেদ �জ��তার িভি�েত �লাকবল িনেয়াগ/�ােনল �তিরর িনিমে� সে�াষজনক ও ধারাবািহকভােব

কম �স�াদনকারী �া�ন িমটার িরডার/�ােস�ার/িমটার িরডার-কাম-�ােস�ার (�ি�িভি�ক) আ�হী ��ত বাংলােদশী নাগিরকেদর িনকট হেত

িন�বিণ �ত শত�াবলী �িতপালন সােপে� আ�হী িমটার িরডার/�ােস�ার (�ি�িভি�ক) গেণর িনকট হেত আেবদনপ� আ�ান করা যাে�।
�ঃ
নং

পেদর নাম  �বতন ও অ�া� ভাতা �াথীর �যা�তা ও অিভ�তা

০১

 
িমটার িরডার-কাম-

�ােস�ার
(�ি�িভি�ক)

সব �েশষ �য পিবেসর চা�রী হেত ছাড়প�
�দান করা হেব, �সই পিবেসর �দ�

এলিপিস (Last Pay
Certificate) অ�যায়ী িনধ �ািরত

�ল �বতন অথবা পিবস �বতন
কাঠােমা’২০১৬ অ�যায়ী �বতন ��ড-১
এর পারি�ক ধােপ �বতন, যাহা �বশী,

তাহা িনধ �ারণ করা হেব এবং
িনয়মা�যায়ী অ�া� ভাতািদ �দান করা

হেব। এে�ে� বাপিবেবা জাির�ত
হালনাগাদ সা��লার অ�সরণ করা হেব।

১। �াথ�র সেব �া� বয়স সীমা আগামী ২৫/০১/২০২২ ি�ঃ তািরেখ সেব �া� ৫২ (বায়া�)
বছেরর মে� হেত হেব।
২। ইিত�েব � প�ী িব��ৎ সিমিতেত সে�াষজনকভােব িমটার িরডার/�েস�ার/িমটার িরডার
কাম-�ােস�ার (�ি�িভি�ক) পেদ ০৩ (িতন)/০৬ (ছয়)/০৯ (নয়) বৎসর ধারাবািহকভােব
কম �স�াদেনর অিভ�তা থাকেত হেব।
৩। �িম�া �জলার �াথ�গণ আেবদেনর অেযা� বেল িবেবিচত হেবন।
০৪। �াথ�র িনজ� বাই সাইেকল থাকা ও চালনায় পারদশ� হেত হেব। 
০৫। সিমিতর সােথ �ি�র সময়  িনরাপ�া জামানত বাবদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জমা
�দান করেত হেব।
০৬। �য সকল �াথ� ইিত�েব � অ� সিমিতেত িমটার িরডার/�ােস�ার/িমটার িরডার কাম-
�ােস�ার (�ি�িভি�ক) িহসােব কম �রত িছেলন তােদর আেবদন করার �েয়াজন �নই।
০৭। আেবদনকারীেক গািণিতক িহসাব-িনকােশ এবং ��র হােতর �লখায় পারদশ� হেত হেব।
০৮। �থ�েক সৎ,িব��, �ি�� স��, �ঠাম �দহ ও ��াে��র অিধকারী হেত হেব।
০৯।�কান সিমিতর সােথ চলমান �ি�র �ময়াদ উ�ীেণ �র �েব � �কান কারেণ �কান িমটার িরডার
কাম-�ােস�ার যিদ অ�ািহত �া�/অপসািরত/চা�রী��ত হন বা ��লা িবেরাধী কােজ দি�ত
থােকন অথবা �ময়াদ �িত�র �েব �ই ���ায় অবসর �হণ কেরন তা হেল �স সকল �াথ�র
আেবদন করার �েয়াজন �নই।

অ�া� শত�াবলীঃ
০১। উে�িখত পেদ িনেয়াগ লােভ আ�হী প�ী িব��ৎ সিমিতর �া�ন িমটার িরডার/�ােস�ার/িমটার িরডার-কাম-�ােস�ারগণেক �িম�া প�ী িব��ৎ সিমিত-২

এর ওেয়ব সাইট (www.pbs2.comilla.gov.bd) হেত আেবদন ফরম (ফরম নং-পমাসপ ১১০-০০২, ভাস �ন-০১) A4 সাইেজর কাগেজ ডাউনেলাড

�ব �ক �াথ� িনজ হােত/টাইপ�ত যথাযথভােব �রণ কের আগামী ২৫/০১/২০২২ি�ঃ তািরখ অিফস চলাকালীন সমেয়র মে� �জনােরল �ােনজার, �িম�া

পিবস-২, উ�র রাম�র, িব�েরাড, �পাঃ আহ�দ নগর, �িম�া এর বরাবের ডাকেযােগ অথবা �িরয়ার সািভ �েসর মা�েম আেবদনপ� ��রণ করেত হেব।

অস�ণ �, সাদাকাগেজ/ সরাসির �কান আেবদনপ� এবং উে�িখত তািরেখর পর �া� �কান আেবদনপ� �হণেযা� হেব না। �কান �ি� যিদ একািধক মা�েম
আেবদনপ� ��রণ কেরন তাহেল উভয় আেবদনপ� বািতল বেল গ� হেব।

০২। �াথ�র �জ��তা িনধ �ারেণর ��ে� ইিত�েব � কম �রত পিবেসর �মাট চা�রীকাল এবং বাপিবেবােড �র �ারক নং-২৭.১২. ০০০০.১১০.৫৮.০০১.১৮.৩৬২৫,

তািরখঃ ১২/১১/২০১৮ি�ঃ এর িনেদ �শনা অ�সরণ করা হেব ।

০৩। ওেয়ব সাইট হেত �া� আেবদন ফরম যথাযথভােব �রণ কের আেবদনপে�র সােথ সকল িশ�াগত �যা�তার সনদ প�, ইিত�েব � কম �রত পিবেসর িসিনয়র

�জনােরল �ােনজার/�জনােরল �ােনজার ক��ক �দ� অিভ�তা সনদ প� যা সংি�� পিবেসর এিজএম (�শাসন/এইচ আর) ক��ক সা�িতক সমেয় সত�ািয়ত,

অ�া� সকল সনদ পে�র সত�ািয়ত অ�িলিপ,স�িত কােলর �তালা ০৩ (িতন) কিপ পাসেপাট � সাইেজর ছিব (রিঙন �াট �পপাের,সাদা �াক�াউ� থাকেত
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হেব), জাতীয় পিরচয় প�/জ� িনব�ন সনদ,রে�র �প,�ানীয় ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভার �চয়ার�ান/িস� কেপ �ােরশেনর �ময়েরর  িনকট হেত নাগিরক�

সনদপ� সং�� করেত হেব। পিবেসর অিভ�তার সনদ �তীত অ�া� সকল সনদপ� ১ম ��ণীর কম �কত�া ক��ক সত�ািয়ত হেত হেব। সত�ািয়ত কিপেত

সত�ায়নকারীর নাম,পদবী সীলসহ ���াের থাকেত হেব।

০৪। আেবদন প� জমা �দওয়ার �শষ তািরেখ �াথ�র বয়স সেব �া� ৫২ বৎসেরর মে� হেব। বয়স �মােণর জ� এসএসিস পােশর সনদ/�েযাজ� ��ে� জাতীয়
পিরচয়প� িবেবচনা করা হেব। বয়েসর ��ে� �কান এ�ািফেডিভট �হণেযা� নয়।

০৫। সংি�� পেদ িনব �ািচত �াথ�েক ০৩ (িতন) বৎসর �ময়ােদ �ি�িভি�েত িনেয়াগ করা হেব। �ি�কালীন সমেয় অিপ �ত দািয়� যথাযথভােব স�াদন,বািষ �ক

কম ���ায়ন ও �িলশ �ভিরিফেকশন িরেপাট � সে�াষজনক িবেবিচত হেল �ি�কালীন সময় উ�ীণ � হওয়ার পর ��নতম ০১/০২ িদেনর িবরিত িদেয় পরবত� ০৩

(িতন) বৎসেরর জ� �নরায় �ি� নবায়ন করা যােব। এভােব সেব �া� ০৩ �ময়ােদ (৩+৩+৩) �মাট ০৯(নয়) বৎসর চা�রীেত বহাল রাখা হেব। তেব �কান

অব�ােতই ন�ন �ি�েত ০৯ (নয়) বৎসেরর অিধকাল চা�রী অথবা ৫৫ (প�া�) বৎসেরর �বশী (�য� আেগ আেস) িতিন অ� সিমিতর চা�রীেত িনেয়ািজত

থাকেত পারেবন না।
০৬। অ� পিবেসর এলাকা পিরচালক/মিহলা পিরচালক ও পিবেসর কম �কত�া/কম �চারীেদর রে�র স�ক�য় �কউ অথবা তােদর �ামী/�ীেদর �কউ আেবদন

করেত পারেবন না।

০৭। অিভ�তা সনদপে� উে�িখত �িত� �ি�কাল তািরখসহ ছেক উে�খ �ব �ক বণ �না,জ� তািরখ/ বত�মান বয়স ইত�ািদ ��ভােব (�কান পিবেস কত তািরখ

হেত কত তািরখ পয �� দািয়� পালন কেরেছন) উে�খ করেত হেব।

০৮। �ই বা তার অিধক সেহাদেরর �য �কান একজন আেবদন করেত পারেবন। �ই সেহাদর িনেয়াগ�া� হেলও পরবত�েত তা �মািণত হেল িনেয়াগ�া� উভেয়র

�ি�ই বািতল হেব।

০৯। ইিত�েব � অ� �কান প�ী িব��ৎ সিমিত হেত চলমান �ি�র �ময়াদ উ�ীেণ �র �েব � অ�াহিত �া�/ অপসািরত/ বরখা�/ ��ে�ায় পদত�াগকারী বা ��লা
িবেরাধী কােজ জিড়ত িছেলন এমন �াথ�র আেবদন করার �েয়াজন �নই। যিদ �কউ ত� �গাপন কের িনেয়াগ �া� হন তেব   �কান �কার তদ� �তীেরেকই

তাৎ�িণকভােব চা�রী হেত বরখা� করা হেব।

১০। �তারণা�লকভােব �ায়ী �কানা �ল ত� িদেয় অথবা ত� �গাপন কের �কান �াথ� আেবদন করেল/িনেয়াগ �া� হেল তার িব�ে� �দেশর �চিলত

আইনা�যায়ী শাি��লক �ব�া �হণ করা হেব।

১১। �ড়া�ভােব িনব �ািচত �াথ�েদর �যাগদােনর সময় অব�ই আেবদনপে�র সােথ দািখল�ত সকল �যা�তা/অিভ�তা/অ�া� �েয়াজনীয় সনদ পে�র �ল

কিপ �দশ �ন করেত হেব। �াথ� �কান সনদ পে�র �ল কিপ �দশ �ন করেত �থ � হেল/সনদপ� �হণেযা� না হেল অথবা ত� যাচাইেয়র �কান অসংগিত
পিরলি�ত হেল তােক চা�রীেত �যাগদান করেত �দওয়া হেব না।১২। খােমর উপের পেদর নাম ও �কানা ��া�ের উে�খ করেত হেব।

১৩। অস�ণ � ও �ল আেবদনপ� বািতল বেল গ� হেব।

১৪। সরকারী/আধা-সরকারী/�ায়�শািসত সং�ায় বা প�ী িব��ৎ সিমিতেত কম �রত �াথ�েদরেক যথাযথ ক��পে�র মা�েম আেবদন করেত হেব।

১৫। িনেয়াগ সং�� �য �কান িবষেয় ক��পে�র িস�া�ই �ড়া� বেল গ� হেব।

১০-১-২০২২
�েকৗ: �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান

িসিনয়র �জনােরল �ােনজার

�ফান: ০৮১-৬৭৮০৭

ইেমইল: comillapbs2@gmail.com

ন�র: ২৭.১২.১৯৩৩.৫৪২.০২.০০৮.২২.৪৩৬০/১ তািরখ: ২৬ �পৗষ ১৪২৮

১০ জা�য়াির ২০২২

অ�িলিপঃ (�জ��তার �মা�সাের নয়/কায �ােথ � ও সদয় অবগিতর জ�) 
 ১) িনব �াহী পিরচালক, িনব �াহী পিরচালক এর দ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �

 
২) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �িম�া

 
৩) পিরচালক (�শাসন), পিবস মানব স�দ পিরদ�র , বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �
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৪) পিরচালক (�শাসন), পিবস মিনটিরং ও �ব�াপনা পিরচালন (�ব �া�ল) পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �

৫) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, আইিস� পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �
 

৬) িসিনয়র �জনােরল �ােনজার/�জনােরল �ােনজার, সকল পিবস।
৭) একা� সিচব, �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �

 
৮) �িলশ �পার, �িলশ �পােরর কায �ালয়, �িম�া,

৯) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, সদর দি�ণ, �িম�া
 

১০) িডিজএম (�টকিনক�াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, �িম�া প�ী িব��ৎ সিমিত-২
 ১১) িডিজএম, �চৗ��াম/িব-পাড়া/বাগমারা/�িড়চং/�ণবতী/ময়নামিত �জানাল অিফস, �িম�া পিবস-২

 
১২) এিজএম (অথ �-রাজ�), অথ � (রাজ�) িবভাগ, �িম�া প�ী িব��ৎ সিমিত-২

১৩) এিজএম (ইএ�িস), ইএ�িস িবভাগ, �িম�া প�ী িব��ৎ সিমিত-২
 

১৪) এিজএম (অথ �-িহসাব), অথ � (িহসাব) িবভাগ, �িম�া প�ী িব��ৎ সিমিত-২
 ১৫) এিজএম (ওএ�এম), ওএ�এম িবভাগ, �িম�া প�ী িব��ৎ সিমিত-২

 
১৬) এিজএম (সদ� �সবা) (অিতির� দািয়�), সদ� �সবা িবভাগ, �িম�া প�ী িব��ৎ সিমিত-২

১৭) সহকারী �জনােরল �ােনজার (আই�-২), আই� িবভাগ, �িম�া প�ী িব��ৎ সিমিত-২
 

১৮) এিজএম (ওএ�এম), িময়াবাজার সাব-�জানাল অিফস, �িম�া পিবস-২
 ১৯) �না�শ �বাড �, �িম�া পিবস-২

 
২০) অিফস/ মা�ার কিপ

১০-১-২০২২

�েকৗ: �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান
িসিনয়র �জনােরল �ােনজার


