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িবষয:় নঃনঃ  আ ঃআ ঃ  পিবসপিবস   িনেয়াগিনেয়াগ   িব িিব ি  ( (৩য়৩য়  ব ারবার ))

িড় াম-লালমিনরহাট প ী িব ৎ সিমিতর িন বিণত  পদ রেনর লে  পেদা িতর মা েম িনেয়ােগর জ  িবিভ  প ী
িব ৎ সিমিতেত কমরত িবিলং সহকারীগেণর ম  থেক পিবস সািভস কাড, পিবস িনেদিশকা ৩০০-১৪, ৩০০-২৪ এবং
৩০০-৫১ অ যায়ী পেদা িতেযা  ও অিভ তা স  আ হী াথীেদর িনকট থেক িন বিণত শত সােপে  যথাযথ ক পে র
মা েম সাদা কাগেজ হে  িলিখত দরখা  আহবান করা যাে ।

প েদরপ েদর  ন ামঃন ামঃ   ০১০১। । িবিলংিবিলং  প ারভাইজারপ ারভাইজার।।

আেবদনআেবদন   করারকরার  প িত ঃপ িত ঃ

আ হী াথ গণেক সংি  পিবেসর িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার পািরশ সহ হে  ণ জীবন া
স িলত আেবদনপ , সা িতক কােলর ০৩ (িতন) কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রিঙন ছিব, সবেশষ ০৩ (িতন) বছেরর
বািষক কম ায়েনর সত ািয়ত ফেটাকিপ, বাপিবেবাড ক ক আেয়ািজত (৩০০-৫১ অ যায়ী) েয়াজনীয় িশ েণ উ ীেনর
ফলাফেলর সত ািয়ত ফেটাকিপ, সকল িশ াগত যা তার সত ািয়ত সনদ, ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/ পৗরসভার ময়র
ক ক দ  নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত কিপ, জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ, বতমান পেদ যাগদান ও িনয়িমত
করেণর ফেটাকিপ, িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার ক ক অনাপি  প , িবগত ০৫(পা ) বৎসেরর মে  শাি র
িববরণ (যিদ থােক), শাি  যিদ না থােক তাহেল ভােব তা উে খ বক এবং তার িব ে  কান িবভাগীয় তদ  ি য়ধীন
নই অথবা কান ফৗজদারী মামলা চলমান নই এই মেম িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার ক ক ত য়ন প

সহ আগামীআগামী  ১৩১৩ --০২০২--২০২০ ি ঃ২০২০ ি ঃ   ত ািরখত ািরখ   রাজরাজ   হ িত বারহ িত বার  সকালসকাল   ১১.০০১১.০০   ঘ কারঘ কার সময় শরীের িন া রকারীর
অিফেস উপি ত হেয় িনবাচনী পরী ায় ( মৗিখক সা াৎকার) অংশ হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। এখােন উে  য, সকল
সনদ পে র/ মাণপে র ফেটাকিপ িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার অথবা এিজএম ( শাসন) /(এইচ আর) ক ক
সত ািয়ত হেত হেব।

িমক 
নং

পেদর নাম বতন ও অ া  ভাতা েয়াজনীয় যা তা ও অিভ তা
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০১ িবিলং 
পারভাইজার

পিবস িনেদিশকা ৩০০-১৩, ৩০০-১৭ 
অ যায়ী বতন ভাতািদ ও অ া  িবধা 

দান করা হেব।

ক) পিবেস িবিলং সহকারী (িনয়িমত) িহসােব 
তম ০৭ বছেরর অিভ তা থাকেত হেব।

খ) িবিলং, কি উটার সাভার এবং অিফেসর 
অ া  য পািত পিরচালনা ও র ণােব েণ 
অব ই স ম হেত হেব।
গ) িত িমিনেট বাংলায় ১০ শ  ও ইংেরজীেত 
৩০ শ  টাইপ করেত স ম হেত হেব।
ঘ) পিবস িনেদিশকা ৩০০-৫১ অ যায়ী েযাজ  

িশে েণ উ ণ হেত হেব।
ঙ) সািভস াক াউ  ভাল হেত হেব। 

শত াবল ীঃশত াবল ীঃ
০১। িনবািচত াথীগণেক াথিমক অব ায় ০১(এক) বৎসেরর জ  চলিত দািয়  দান করা হেব। চলিত দািয়ে  

থাকাকালীন সমেয়র কম ায়ন সে াষজনকসহ অ া  েয়াজনীয় শতাবলী িতপালন সােপে  চা রী 
িনয়িমত করা যেত পাের।

০২। আেবদনকারীেক সাদা কাগেজ হে  (ক) িনেজর নাম (খ) িপতার নাম/ ামীর নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) ায়ী 
কানা (ঙ) িনজ জলা (চ) জ  তািরখ (ছ) বয়স (জ) জাতীয়তা (ঝ) িশ াগত যা তা (ঞ) চা িরেত থম 

যাগদােনর তািরখ (ট) িশ েণর িববরন উে খ বক িলিখত আেবদন করেত হেব।
০৩। অতীত কম স াদেনর মান সে াষজনক হওয়া সােপে  যা তা স  আেবদনকারীগেণর মে  হেত িনবাচনী 

পরী ায় উ ণ হওয়া সােপে  জ তা অ সাের ােনল করা হেব। পরবত েত পিবেসর েয়াজন অ যায়ী 
জ তার িভি েত ােনল থেক িনেয়াগ দান করা হেব।

০৪। পিবস চা রী িবিধ ৭ ধারা মাতােবক চা রী া  সে াষজনক হেত হেব। ইেতা েব কান প ী িব ৎ সিমিত 
হেত অপসািরত/বরখা / ায় পদত াগকারী এমন কারও আেবদন করার েয়াজন নই।

০৫। িনেয়াগ া  াথ েক পিবস িনেদিশকা/সা লার মাতােবক ভাতািদ দান করা হেব।
০৬। পেদা িতর জ  জলা কাটা েযাজ  হেব না তেব অ  পিবস এর ভৗেগািলক এলাকার ায়ী বািস ােদর আেবদন 

করার েয়াজন নই।
০৭। অ  সিমিতেত কমরত কান কমকতা/কমচারীর বা বাড পিরচালক/মিহলা পিরচালক গেণর ামী/ ী 

(Spouse) অথবা তােদর র  স ক য় কােরা আেবদন করার েয়াজন নই। তেব ব হেত অ  সিমিতেত 
ামী ও ী িহসােব কমরত কমচারীেদর  ে  শত  েযাজ  নয়।

০৮। যিদ কহ ত  গাপন কের িনেয়াগ া  হন এবং পরবত েত মািণত হয় তেব তার িব ে  কান কার তদ  
িতেরেকই তােক চা রী ত করা হেব।

০৯। সবেশষ ০৩ (িতন) বছেরর মে  কান প দ  ও সবেশষ ০১ (এক) বছেরর মে  কান প ল দে  দি ত 
অথবা িবগত ০৫ (পা ) বছেরর িভতর এেকর অিধকবার দ  া  অথবা িবগত ০৪ (চার) বছেরর িভতর 
একবার দ  অথবা একবার ল দ  া  অথবা িবগত ০৩ (িতন) বছেরর িভতর এেকর অিধকবার ল দ  া  
অথবা পেদা িতর জ  ০৩ (িতন) বার মৗিখক িনবাচনী পরী ায় অংশ হন কের অ তকায হওয়ার ফেল 
পেদা িত কিম র িস া যায়ী অেযা  িবেবিচত/ ঘািষত হেয়েছন অথবা কমরত দ র ক ক দােয়র ত 
ফৗজদারী মামলা চলমান আেছ তােদর আেবদন করার েয়াজন নই।

১০। বিণত পেদ কান কমচারীেক পেদা িত দান করা হেল িতিন তা বািতেলর আেবদন/ ত াখান করেত পারেবন 
না।

১১। য কান আেবদন প  বািতল করার মতা সিমিত ক প  ক ক সংরি ত।
১২। িনবাচনী সা াৎকাের উপি ত হওয়ার জ  াথ েক কান কার এ/িডএ দান করা হেব না।
১৩। শতাবলীেত উে খ নই এমন কান িবষেয় জ লতার ি  হেল পিবস ক পে র িস া ই ড়া  বেল িবেবিচত 

হেব।
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৮-২-২০ ২০

েদশ মার ঘাষ
জনােরল ােনজার

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (উ র 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 , আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড(বাপিবেবার ওেয়ব সাইেট কােশর

েয়াজনীয় ব া হেনর অ েরাধ করা হল)।
৪) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার ----------- পিবস-১/২/৩/৪।
৫) ড  জনােরল ােনজার, নােগ রী/লালমিনরহাট/উিল র/ ামারী/কািরগরী সদর দ র, িড়-লাল পিবস।
৬) এিজএম, আিদতমারী/িচলমারী সাব- জানাল অিফস, িড়-লাল পিবস।
৭) না শ বাড, িড়-লাল পিবস।
৮) অিফস কিপ/মা ার কিপ।
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