
 

লনা প ী িব ৎ সিমিত 
করাব , লনা।
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িবষয:় আ ঃপিবসআ ঃপিবস   িনেয়াগিনেয়াগ   িব িিব ি ।।

লনা প ী িব ৎ সিমিতর িন বিণত  পদ রেণর লে  পেদা িতর মা েম িনেয়ােগর িনিম  িবিভ  প ী িব ৎ
সিমিতেত কমরত সহকারী ার কীপারগেণর ম  থেক পিবস কমচারী িবিধ ১৯৯২(সংেশািধত-২০১২) সংেশািধত পিবস
িনেদিশকা ৩০০-১৪, ৩০০-২৪ ও ৩০০-৫১ অ যায়ী পেদা িতর জ  যা তা ও অিভ তা স  আ হী াথ েদর িনকট
হেত িন বিণত শত সােপে  যথাযথ ক পে র মা েম সাদা কাগেজ দরখা  আহবান করা যাে ঃ
প েদরপ েদর  ন ামন াম::   ারার   কীপ ারকীপ ার  ।

উে িখত পেদ পেদা িতর মা েম িনেয়াগ লােভ আ হী এবং সংি  িনেদিশকা/ সা লােরর আেলােক যা তা স
িন বিণত েয়াজনীয় কাগজপ ািদ স িলত হে  িলিখত আেবদনপ  আগামীআগামী  ৩০৩০ //৭৭ //২০২২২০২২  ীঃীঃ   ত ািরখত ািরখ   শ িনবারশ িনবার
সকালসকাল   ১০১০ ::০০০০   ঘ কারঘ কার  মেমে  লনা প ী িব ৎ সিমিতর সদর দ র, করাব , লনা- এ সশরীের উপি ত থেক
িনবাচনী পরী ায় অংশ হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। িনধািরত সমেয়র পর কান আেবদনপ  হণেযা  হেব না। 

াথ রাথ র  য া ত ায া ত া::

ক) াথ েক তম ০৭ বছর সহকারী ার কীপার িহেসেব সে াষজনক কােজর অিভ তা থাকেত হেব ।
খ) পিবস িনেদিশকা ৩০০-৫১ অ যায়ী েয়াজনীয় িশ েণ উ ীণ হেত হেব। 
গ) অধীন  কমচারীেদর িনয় ণ ও ত াবধান করার মতা থাকেত হেব। 
ঘ) কােজর িত আ হী ও সামথ থাকেত হেব। 
ঙ) ব িতক মালামাল ও য পািত স েক ধারনা ও অিভ তা থাকেত হেব। 
চ) অব ই কি উটার পিরচালনায় দ  হেত হেব।
ছ) সবেশষ ০৩(িতন) বছেরর বািষক কম ায়েনর গড় র ং িতবছর নতম ৩.৫০ থাকেত হেব।
জ) াথ েক পেদা িতর জ  অব ই সংেশািধত পিবস িনেদিশকা ৩০০-২৪ এর শতাবলী রণ করেত হেব। 

            
শত াবল ীশত াবল ী::
১।   আেবদনকারীর িনেজর নাম, িপতার নাম, ায়ী ও বতমান কানা, জ  তািরখ, ধম, বয়স, জাতীয়তা, িশ াগত
যা তা, চা রীেত থম যাগদােনর তািরখ, বতমান পেদ যাগদান ও িনয়িমতকরেণর তািরখ ইত ািদ উে খ বক সংি

ক পে র পািরশসহ হে  িলিখত আেবদনপ  সে  আনেত হেব।

    ২।    আেবদনপে  িনে া  কাগজপ /দিললািদ এিজএম (মানব স দ/ শাসন)ক ক সত ায়ন বক সং  করেত হেবঃ
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      ক) সা িতক তালা ০৩(িতন) কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব।
      খ) িবগত ০৩(িতন) বছেরর (সবেশষ িতন বছেরর) বািষক কম ায়ন িতেবদেনর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
      গ) িশ াগত যা তার ও অিভ তার সনদপে র সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
      ঘ) সংি  পিবস িনেদিশকা অ যায়ী িশ েণ উ ীেণর ফলাফল শীেটর সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
     ঙ) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার এর পািরশ, িবনা আপি র সনদপ  এবং িবগত  
         ০৫( াচ) বছেরর মে  হীত শাসিনক ব া (যিদ থােক বা না থােক) উে খ বক ত য়নপ । 

৩।  পেদা িতর ে  জলা কাটা েযাজ  নেহ। তেব লনা প ী িব ৎ সিমিতর ভৗেগািলক এলাকায় ায়ীভােব
বসবাসকারী বািস ােদর আেবদন করার েয়াজন নাই ।

৪।  িনবািচত াথ েক াথিমক অব ায় ০১(এক) বছেরর জ  “চলিত দািয়ে ” িনেয়াগ দয়া হেব। চলিত দািয়ে
থাকাকালীন কম ায়ন সে াষজনক ও অ া  েয়াজনীয় শতাবলী িতপালন সােপে  চা রী িনয়িমত করা হেব।
অ থায় চলিত দািয়ে র ময়াদ ি / ববত  পেদ ফরত অথবা িনেদিশকা অ যায়ী েযাজ  িস া  মেন িনেত বা
থাকেত হেব।
০৫।  চলিত দািয়ে  থাকাকালীন ব পেদর অথাৎ সহকারী ার কীপার এর সবেশষ এলিপিস মাতােবক বতন ও ভাতািদ

দান করা হেব।

      ০৬।  সংেশািধত পিবস িনেদিশকা ৩০০-১৩ এবং ৩০০-১৭ অ যায়ী ল বতন সংর ণ করা হেব।
     ০৭।  িবগত ০৫( াচ) বৎসর পদাবনিত /িবগত ০১(এক) বৎসেরর মে  কান ল দ /িবগত ০৩(িতন) বৎসেরর মে           
         কান দ  া  হেল তােদর আেবদন করার েয়াজন নাই।
    ০৮।    কান াথ র িব ে  িবভাগীয় বা ফৗজদারী মামলার কাযধারা চলমান থাকেল এমন াথ র আেবদন করার েয়াজন      
        নাই।
    ০৯।   কান াথ র িব ে  কান িবভাগীয় বা তদ  চলমান/ লাজিনত কান অিভেযাগ রেয়েছ, এমন াথ র আেবদন        
          করার েয়াজন নাই।
    ১০।   ত  গাপন কের যিদ কউ িনেয়াগ া  হন, তেব তােক তদ  িতেরেক চা রী ত করা হেব এবং েয়াজেন            
        আইনা গ ব া হণ করা হেব।
   ১১।    লনা পিবস এর এলাকা পিরচালক/মিহলা এলাকা পিরচালক এবং সিমিতর কমকতা/কমচারীেদর রে র স িকত  
           কউ অথবা তােদর ামী/ ীেদর রে র স িকত কউ আেবদন করেত পারেবন না।

      ১২।       সা াৎকার পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেব না।
     ১৩।       পেদা িত দােনর ে  “পিবস চা রী িবিধ ১৯৯২,(সংেশািধত-২০১২ ইং) এর ধারা ৭,১৪,ও ১৬ এবং পিবস  
                 িনেদিশকা ৩০০-১৪, ৩০০-২৪ ও ৩০০-৫১ িতপালন করা হেব।
১৪।        য কান আেবদনপ  এবং িনেয়াগ িব ি  বািতল করার মতা অিফস ক ক সংরি ত।
১৫।       িনেয়াগ সং া  যেকান িবষেয় ক পে র িস া ই ড়া  বেল গ  হেব।

১৬-৭-২০২২
মাঃ িজ র রহমান

জনােরল ােনজার (চলিত দািয় )
ফান: 041-721991

ফ া : 041-721991
ইেমইল: khulnapbs@yahoo.com

২



সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
২) পিরচালক ( শাসন), পিবস মানব স দ পিরদ র , বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
৩) পিরচালক ( শাসন), পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (পি মা ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন
বাড
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা
৬) িলশ পার, িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, লনা
৭) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার সকল পিবস
৮) লনা পিবস সকল কমকতা
৯) না শ বাড, লনা পিবস।
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