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‘‘িনেয়াগ িব ি ’’
নরিসংদী প ী িব ৎ সিমিত-১ এ “িমটার িরডার কাম-ম ােস ার (চুি িভি ক)” পেদ লাকবল িনেয়ােগর
প ােনল তরীর লে
া ন িমটার িরডার (চুি িভি ক)/ ম ােস ার (চুি িভি ক)/িমটার িরডার কাম-ম ােস ার
(চুি িভি ক)-গেণর িনকট হেত িন বিণত যাগ তা ও শতাবলী িতপালন সােপে আেবদনপ আ ান করা
যাে ।
পেদর নাম

বতন

ল

বয়স সীমা

অিভ তা

অ া

যাগ তা
াথীেক সৎ, িব , মািজত, ব ি
স ,
(ক)
ঠাম দহ ও - াে র অিধকারী হেত
হেব।
াথীর িনজ বাই-সাইেকল থাকেত হেব
(খ)
এবং বাই-সাইেকল চালনায় পারদশী হেত
হেব।
াথীর পািট গিণেতর মৗিলক িবষয় অথাৎ
(গ)
যাগ, িবেয়াগ, ণ, ভাগ ইত ািদ স েক
সম ক ধারনা থাকেত হেব।

আ হী াথীর
িমটার িরডার
(চুি িভি ক)/
ম ােস ার
পিবস বতন
(চুি িভি ক)/
কাঠােমা-২০১৬
িমটার িরডার
অ যায়ী বতন াথীর সেবা
িমটার
কাম-ম ােস ার
ল ১৪,৭০০.০০বয়স সীমা ৫২
িরডার কাম
(চুি িভি ক)
হেত ২৬,৪৮০.০০ (বায়া ) বছর
পেদ
০৩ (িতন)/
ম ােস ার
টাকাসহ পিবস (০৯/০৯/২০২০
০৬ (ছয়)/ ০৯
(চুি িভি ক)
িনেদিশকা/ সা লার ি ঃ তািরেখ)
(নয়) বছর
অ যায়ী অ া
ধারাবািহক ও
১

ভাতািদ

সে াষজনকভােব
কমস াদেনর
অিভ তা
থাকেত হেব।

(ঘ)

িনবািচত াথীেক ০৩ (িতন) বছেরর
চুি কালীন সমেয় িত বছর থম প
কতৃক ি তীয় পে র কমমূল ায়ন করা হেব।
কমমূল ায়ন সে াষজনক িবেবিচত হেল
চলমান চুি র ময়াদ সমাপনাে থম
পে র ই া েম নূ নতম ০১/০২
(এক/ ই)িট কমিদবস িবরিত িদেয় একই
সিমিতেত পরবতী ০৩(িতন) বছর ময়াদী
২য় চুি স ািদত হেব। অতঃপর
একইভােব সে াষজনক কমমূল ায়ন
সােপে ৩য় চুি স ািদত হেব। তেব
সেবা ০৯ (নয়) বছর বা ৫৫ বছর বয়স
পয (যা আেগ আেস) চুি নাবয়ন করা
যােব।

শতাবলীঃ
০১।

আেবদনপ পূরণ ও জমাদানঃ
নরিসংদী প ী িব ৎ সিমিত-১ এর ওেয়বসাইট (pbs1.narsingdi.gov.bd) হেত আেবদন ফরম
ডাউনেলাড পূব ক হে পূরণ কের আগামী ১০/০৯/২০২০ ি ঃ তািরখ অিফস চলাকালীন সমেয়র
মেধ “িসিনয়র জনােরল ম ােনজার, নরিসংদী প ী িব ৎ
সিমিত -১, মাধবদী, নরিসংদী” বরাবর ডাকেযােগ অথবা িরয়ার সািভস এর মাধ েম আেবদনপ
পঁৗছােত হেব। সাদা কাগেজ িলিখত বা টাইপকৃত কান আেবদনপ এবং উি িখত তািরেখর পর
া কান আেবদনপ হণেযাগ বেল িবেবিচত হেব না।
০২।
আেবদনপে র সােথ িনে া কাগজািদ সংযু করেত হেবঃ
(ক) সদ তালা ০৩(িতন) কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত র ীন ছিব;
(খ)
িশ াগত যাগ তার সকল সনদ এর সত ািয়ত কিপ;
(গ)
অন-লাইন জ সনদ/জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ;
(ঘ)
ানীয় ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভা ময়র/ ওয়াড কিমশনার কতৃক দ নাগিরক
হালনাগাদ সনদপ ।
(ঙ)
থম ণীর গেজেটড অিফসার অথবা বাপিবেবা/ পিবস এর কমকতা কতৃক দ
চািরি ক সনদপ ।
(চ) িসিনয়র জনােরল ম ােনজার/ জনােরল ম ােনজার কতৃক দ “অিভ তা সনদ” যা
এিজএম ( শাসন/মানব স দ) কতৃক সত ািয়ত থাকেত হেব।
০৩।
অ া শতাবলীঃ
(ক) িনেয়াগ া াথীেক পিবেসর অ েল ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা িনরাপ া জামানত
িহেসেব জমা দান করেত হেব, যা সে াষজনক চুি সমাপনাে ব াংক কতৃক দ মুনাফাসহ
িনয়মা যায়ী ফরত দান করা হেব।
(খ) অিভ তা সনদপে উি িখত িতিট চুি কাল তািরখসহ ছেক উে খপূব ক জ তািরখ, বতমান
বয়স ইত ািদ
ভােব ( কান পিবেস কত তািরখ হেত কত তািরখ পয দািয় পালন
কেরেছন/করেছন) উে খ থাকেত হেব।
(গ) জ তা িনধারেণর ে বাপিবেবােডর ারক নং-২৭.১২.০০০০.১১০.৫৮.০০১.১৮.৩৬২৫,
তািরখ- ১২/১১/২০১৮ ি ঃ এর িনেদশনা অ সরণ করা হেব।
(ঘ) য সকল াথী ইেতাপূেব অ পিবেস িমটার িরডার (চুি িভি ক)/ ম ােস ার (চুি িভি ক)/িমটার
িরডার কাম-ম ােস ার (চুি িভি ক) পেদ কমরত িছেলন তােদর আেবদন করার েয়াজন নাই।
২

(ঙ) অ পিবেস কমরত কমকতা/কমচারী বা বাড পিরচালক/মিহলা পিরচালকগেণর র স কীয়
কউ অথবা তঁােদর ামী/ ী-গেণর র স কীয় কউ আেবদন করেত পারেবন না।
(চ) চুি র ময়াদ উ ীেণর পূেবই কান প ী িব ৎ সিমিত হেত শৃ লাজিনত কারেণ বা
ায়
অব াহিত া / অপসািরত/বরখা /চা রীচু ত/ দেশর কান ফৗজদারী আদালত কতৃক দ ড া
হেল তােদর আেবদন করার েয়াজন নাই।
(ছ) ই বা তঁার অিধক সেহাদেরর য কান একজন আেবদন করেত পারেবন। ই সেহাদর
িনেয়াগ া হেলও পরবতীেত তা মািণত হেল িনেয়াগ া উভেয়র চুি ই বািতল করা হেব।
(জ) তারণামূলকভােব ায়ী িঠকানা ভুল দান করেল অথবা কউ তথ গাপন কের িনেয়াগ া হেল
তার িব ে কান কার তদ ব িতেরেকই তাৎ িণকভােব বরখা করণসহ দেশর চিলত
আইনা যায়ী ব ব া হণ করা হেব।
(ঝ) চুি িভি েত িনেয়ািজত িমটার িরডার কাম-ম ােস ার এর চা রী ধুমা চুি র ময়াদকালীন
সমেয়র মেধ ই বলবৎ থাকেব; যা কখেনা কান েমই িনয়িমত হেব না।
(ঞ) চুি িভি েত িনেয়ািজত িমটার িরডার কাম-ম ােস ারগণ কান িব ৎ সং া ব বসা, রাজনীিত
বা অ কান িত ােন চা রীেত সাব িনক বা খ ডকালীনভােব িনেয়ািজত হেত বা থাকেত
পারেবন না।
(ট) য সকল াথীর ায়ী িঠকানা নরিসংদী জলায় স সকল াথীর আেবদন করার েয়াজন নাই।
(ঠ) িনেয়ােগর ে বশী অিভ তা স
াথীেদর অ ািধকার দয়া হেব।
(ড) অস ূণ/ভুল আেবদনপ বািতল বেল গণ হেব। িনেয়াগ সং া য কান িবষেয় কতৃপে র
িস া ই চূড়া বেল গণ হেব।

২৬-৮-২০২০
মাঃ িমজা র রহমান
িসিনয়র জনােরল ম ােনজার
১১ ভা ১৪২৭
ন র:
তািরখ:
২৬ আগ ২০২০
২৭.১২.৬৮৬০.৫৩৩.০২.০০৮.১৯.৫৩১/১(৯৬)
অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
ে ) ব ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব ব াপনা পিরচালন ( ক ীয় অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী
িব তায়ন বাড
২) পিরচালক ( শাসন), পিবস মানব স দ পিরদ র , বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড- বাপিবেবােডর
ওেয়ব সাইেট দােনর জ অ েরাধ করা হেলা।
৪) িসিনয়র জনােরল ম ােনজার/ জনােরল ম ােনজার (সকল পিবস)
৫) িডিজএম ( টকিনক াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, নরিসংদী প ী িব ৎ সিমিত-১
৬) িডিজএম, মাধবদী জানাল অিফস, নরিসংদী পিবস-১।
৭) িডিজএম, ঘাড়াশাল জানাল অিফস, নরিসংদী পিবস-১।
৮) এিজএম (ওএ ডএম), তালতলী সাব জানাল অিফস, নরিসংদী পিবস-১।
৯) এিজএম ( শাসন), শাসন িবভাগ, নরিসংদী প ী িব ৎ সিমিত-১
১০) এিজএম (সদ
সবা), সদ
সবা িবভাগ, নরিসংদী প ী িব ৎ সিমিত-১
৩

১১) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, নরিসংদী প ী িব ৎ সিমিত-১
১২) এিজএম (িপএ ডএম) (অিতির দািয় ), িপএ ডএম িবভাগ, নরিসংদী প ী িব ৎ সিমিত-১
১৩) এিজএম (ইএ ডিস), ইএ ডিস িবভাগ, নরিসংদী প ী িব ৎ সিমিত-১
১৪) এিজএম (ওএ ডএম), ওএ ডএম িবভাগ, নরিসংদী প ী িব ৎ সিমিত-১
১৫) জুিনয়র ইি িনয়ার, আইিট িবভাগ, নরিসংদী প ী িব ৎ সিমিত-১ - অ পিবেসর ওেয়ব সাইেট
দােনর জ িনেদশ দান করা হেলা।
১৬) নািটশ বাড/ ওেয়বসাইট pbs1.narsingdi.gov.bd বা reb.gov.bd), নরিসংদী পিবস-১।
১৭) অিফস কিপ, মা ার কিপ।

২৬-৮-২০২০
মাঃ িমজা র রহমান
িসিনয়র জনােরল ম ােনজার

৪

