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�ি�গ� প�ী িব��ৎ সিমিত 

িসপাহীপাড়া, ��ীগ�।
 

 

ন�র ২৭.১২.৫৯৫৬.৫৬০.০২.০০৮.২১.২১৩৬ তািরখ: 

০২ িডেস�র ২০২১

১৭ অ�হায়ণ ১৪২৮

আ�ঃ পিবস িনেয়াগ িব�ি�

��ীগ� প�ী িব��ৎ সিমিতেত িমটার িরডার-কাম-�ােস�ার (�ি�িভি�ক) পেদ জনবল িনেয়াগ/�ােনল �তরীর লে�� আ�হী �াথ�েদর িনকট হেত

িন�বিণ �ত �যা�তা ও শত�াবলী �িতপালন সােপে� দরখা� আহবান করা যাে� :
�ঃ
নং

পেদর নাম �বতন ��ল �াথ�র �যা�তা

০১ িমটার িরডার-
কাম-
�ােস�ার
(�ি�িভি�ক)

পিবস �বতন কাঠােমা-২০১৬ অ�যায়ী �বতন ��ল
১৪৭০০.০০ হেত ২৬৪৮০.০০ টাকাসহ পিবস
িনেদ �িশকা/ সা��লার অ�যায়ী অ�া� ভাতািদ

১।অিভ�তাঃ আ�হী �াথ�র িমটার িরডার/�ােস�ার/িমটার িরডার-কাম-
�ােস�ার (�ি�িভি�ক) পেদ কমপে� ০৩(িতন)বছর/ ০৬ (ছয়) বছর/ ০৯
(নয়) বছর সে�াষজনকভােব কম � স�াদেনর অিভ�তা থাকেত হেব।
২। বয়সসীমাঃ �াথ�র বয়স সীমা সেব �া� ৫২ বছর (১৯/১২/২০২১ ি�ঃ
তািরেখ)। সেব �া� নবম �ি� বা ৫৫বছর বয়স পয �� (যা আেগ আেস) চা�রী
করেত পারেবন।
০৩। অ�া� �যা�তাঃ 
(ক) �াথ�েক সৎ, িব��, মািজ�ত �ি��, �ঠাম �দহ ও ��াে��র অিধকারী
হেত হেব।
(খ) �াথ�র িনজ� বাইসাইেকল থাকেত হেব এবং বাইসাইেকল চালনায়
পারদশ� হেত হেব।
(গ) �াথ�েক পা� �গিণেতর �মৗিলক িবষয় �যমন- �যাগ, িবেয়াগ, �ণ, ভাগ
ইত�ািদ স�েক� স�ক ধারণা থাকেত হেব।

শত�াবলীঃ

০১। আেবদন ফম � �রণ ও জমাদানঃ আ�হী �াথ�গণ ��ীগ� প�ী িব��ৎ সিমিতর ওেয়বসাইট www.pbs.munshiganj.gov.bd
 হেত আেবদন ফম � (ফম � নং-পমাসপ-১১০-০০২, ভাস �ন-১) ডাউনেলাড�ব �ক A4 সাইেজর কাগেজ �-হে� �রণ কের আগামী ১৯/১২/২০২১ ি�ঃ

তািরেখর মে� অিফস চলাকালীন িসিনয়র �জনােরল �ােনজার, ��ীগ� প�ী িব��ৎ সিমিত, িসপাহীপাড়া, ��ীগ� এর বরাবের ডাকেযােগ অথবা

�িরয়ার সািভ �েসর মা�েম আেবদনপ� �পৗঁছােত হেব। িনধ �ািরত ফম � �তীত সাদা কাগেজ ও টাইপ�ত �কান আেবদন এবং উে�িখত তািরেখর পের

�া� �কান আেবদনপ� �হণেযা� বেল িবেবিচত হেব না।
০২। আেবদনপে�র সােথ িনে�া� কাগজপ� সং�� করেত হেবঃ

(ক) স� �তালা পাসেপাট � সাইেজর ০৩ (িতন) কিপ সত�ািয়ত রি�ন ছিব ;

(খ) িশ�াগত �যা�তার সকল সনদপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ, জাতীয় পিরচয়প� /জ� সনদ এর সত�ািয়ত ফেটাকিপ ;

(গ) ইউিনয়ন পিরষদ/�পৗরসভা �ময়র/ওয়াড � কিমশনার ক��ক �দ� নাগিরক� সনদপ� ;
(ঘ) িসিনয়র �জনােরল �ােনজার/�জনােরল �ােনজার ক��ক �দ� যা এিজএম (মানব স�দ/�শাসন) ক��ক সত�ািয়ত “অিভ�তা সনদপ� ও

�শষ �বতেনর �ত�য়নপ� ”। 

০৩। �ি�র �ময়াদকালঃ 

িনব �ািচত �াথ�েক ০৩ (িতন) বছর �ময়ােদ �ি�িভি�েত িনেয়াগ করা হেব। �ি�কালীন �িত বছর ১ম প� ক��ক ২য় পে�র কম ���ায়ন করা হেব।
কম ���ায়ন সে�াষজনক িবেবিচত হেল চলমান �ি�র �ময়াদ �শেষ ১ম পে�র স�িত�েম ��নতম ০১/০২ (এক/�ই) � কম �িদবেসর �বধােন
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একই পিবস এ পরবত� ০৩ (িতন) বছেরর জ� �নরায় �ি� স�ািদত হেব। অতঃপর একইভােব সে�াষজনক কম ���ায়ন সােপে� ৩য় �ি�

স�ািদত হেব। তেব সেব �া� ০৯ (নয়) বছর (৩+৩+৩) বা ৫৫ বছর বয়স পয �� (�য� আেগ আেস) �ি� নবায়ন করা যােব। 

০৪। �বতন ও ভাতািদঃ
িনেয়াগ�া� �াথ�েক �ি�কালীন িন�বিণ �তভােব �বতন ও ভাতািদ �দান করা হেব।

(ক) সব �েশষ �বতেনর সনদপ� অ�যায়ী �ল �বতন িনধ �ািরত হেব।

(খ) সা�� �বতন (�ল �বতন + বািড়ভাড়া বাবদ �ল �বতেনর ৪০%)।

(গ) মািসক িব��ৎ িবল ভাতা ১৫০ ইউিনেটর সম-পিরমাণ অথ �।
(ঘ) মািসক যাতায়াত ভাতা ১৫০০.০০ (এক হাজার প�চশত) টাকা।

(ঙ) �িত বৎসর িনয়মা�যায়ী বািষ �ক �বতন ��ি� �দান করা হেব। তেব �বতন ��ড-১ এর সেব �া� ধােপ (২৬৪৮০.০০) �পৗছােনার পর �বতন ��ি�

রিহত করা হেব। 

(চ) মািসক িচিকৎসা ভাতা ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা �দান করা হেব।
(ছ) িনয়মা�যায়ী মািসক িশ�াভাতা (�েযাজ� ��ে�) �দান করা হেব।

(জ) সিমিতেত �ি�িভি�েত কম �কালীন �িত বৎসের ০২ (�ই) � উৎসব �বানাস এবং িনয়মা�যায়ী �বশাখী ভাতা �া� হেব। সিমিতর পারফরেম�

টােগ �ট এি�েম� (এিপএ/িপ�এ) এর ফলাফল অ�যায়ী �বানাস/�পনাি� �ভাগ করেবন।

(ঝ) সে�াষজনকভােব চা�রী সমাপনাে� �ারক নং-২৭.১২.০০০০.১১০.৬২.০০২.১৯.২৬৫৬; তাং- ০৯/১০/২০১৯ ি�ঃ অ�যায়ী সািভ �স �বিনিফট
�া� হেবন।

০৫। অ�া� শত�াবলীঃ

ক)  �া� আেবদনপ�স�হ িনেয়াগ কিম� ক��ক বাছাই কায স���ব �ক উ� পেদ জনবল িনেয়ােগর ��ে� চা�রীকাল িবেবচনা করতঃ �জ��তা

িনধ �ারণ�ব �ক �ােনল ��ত করা হেব। �জ��তা িনধ �ারেণর ��ে� বাপিবেবােড �র �ারক নং- ২৭.১২.০০০০.১১০.৫৮. ০০১.১৮.৩৬২৫; তািরখ-
১২/১১/২০১৮ ি�ঃ এর িনেদ �শনা অ�সরন করা হেব।

খ)   িনেয়াগ�া� �াথ�েক ��ীগ� পিবস এর অ��েল ১০,০০০/= টাকা িনরাপ�া জামানত িহেসেব জমা িদেত হেব, যা সে�াষজনক �ি�র �ময়াদ

�শেষ িনধ �ািরত হাের �নাফাসহ �ফরত �দওয়া হেব।

গ) 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/করেছন) উে�খ থাকেত হেব।

ঘ) ��ীগ� �জলার �ায়ী বািস�া এবং ইেতা�েব � ��ীগ� পিবেস িমটার িরডার (�ি�িভি�ক)/�ােস�ার (�ি�িভি�ক)/ িমটার িরডার-কাম-

�ােস�ার (�ি�িভি�ক) পেদ কম �রত িছেলন তােদর আেবদন করার �েয়াজন নাই।

ঙ) ��ীগ� পিবস এর এলাকা পিরচালক/মিহলা পিরচালক এবং এই পিবস-এ কম �রত কম �কত�া/কম �চারীেদর রে�র স�িক�ত অথবা তােদর �ামী/
�ীগেণর র� স�ক�য় �াথ�েদর আেবদন করার �েয়াজন নাই।

চ) �কান পিবস হেত চলমান �ি�র �ময়াদ উ�ীেণ �র �েব � ��লাজিনত কারেণ বা ���ায় অ�াহিত�া�/অপসািরত/বরখা�/ চা�রী��ত/ �দেশর

�কান �ফৗজদারী আদালত ক��ক দ��া� হেল তােদর আেবদন করার �েয়াজন নাই।

ছ) �ই বা তার অিধক সেহাদর িব�ি� অ�যায়ী আেবদন করেলও একজেনর �বিশ িনেয়াগ�া� হেবন না। �ই সেহাদর িনেয়াগ�া� হেলও পরবত�েত
তা �মািণত হেল উভেয়র �ি� বািতল করা হেব।

জ) �ি�িভি�েত িনেয়ািজত িমটার িরডার-কাম-�ােস�ার এর চা�রী ��মা� �ি�র �ময়ােদই বলবৎ থাকেব যা �কান�েমই িনয়িমত হেব না।

ঝ)  �ি�িভি�েত িনেয়ািজত িমটার িরডার-কাম-�ােস�ারগণ িব��ৎ সং�া� �বসা, রাজনীিত, অ� �কান �িত�ােনর চা�রীেত সাব ��িণক বা

খ�কালীন িনেয়ািজত হেত/থাকেত পারেবন না।
ঞ) �ায়ী �কানা �ল িদেল অথবা ত� �গাপন কের �কান �াথ� আেবদন করেল/িনেয়াগ�া� হেল তার িব�ে� �কান কারণ দশ �ােনা �িতেরেক

তাৎ�িণকভােব িনেয়াগ বািতলসহ চা�রী �থেক বরখা� করা হেব।

ট)  িবিভ� প�ী িব��ৎ সিমিতেত �ি�িভি�েত িনেয়ািজত িমটার িরডার-কাম-�ােস�ারগণ তােদর �ি�র �ময়াদ সে�াষজনকভােব �শষ না হওয়া

পয �� ��ীগ� পিবেস িনেয়ােগর জ� উপ�� িহেসেব গ� হেবন না। তেব সব �েশষ �ি�র �ময়াদ �শষ হওয়ার �ব �বত� ০৩(িতন) মােসর মে�
যথাযথ ক��পে�র মা�েম ��ীগ� পিবেস িনেয়ােগর জ� আেবদন করেত পারেবন।
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ঠ) ইেতা�েব � কম �রত পিবেস �িলশ �ভিরিফেকশন না হেয় থাকেল চা�রীেত �যাগদােনর পর িমটার িরডার-কাম-�ােস�ার (�ি�িভি�ক)-গেণর

�িলশ �ভিরিফেকশন স�াদন করা হেব এবং সে�াষজনক �িলশ �ভিরিফেকশন �তীত �ি� নবায়ন করা হেব না। �িলশ �ভিরিফেকশন

সে�াষজনক না হেল �ি� বািতল�ব �ক অ�াহিত �দান করা হেব। 
ড) অস�ণ �/�ল আেবদনপ� বািতল বেল গ� হেব। িনেয়াগ সং�া� �য �কান িবষেয় ক��পে�র িস�া�ই �ড়া� বেল গ� হেব।

২-১২-২০২১

এ এইচ এম. �মাবারক উ��া
িসিনয়র �জনােরল �ােনজার

�ফান: ০২৭৬১২৭৪৭

ইেমইল: mngpbs@yahoo.com

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) িনব �াহী পিরচালক, িনব �াহী পিরচালক এর দ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �

২) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও �ব�াপনা পিরচালন (�ক�ীয় অ�ল) পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �
 

৩) পিরচালক (�শাসন), পিবস মানব স�দ পিরদ�র , বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �
 ৪) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, আইিস� পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �

 
৫) সকল পিবস

৬) িডিজএম (�টকিনক�াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, �ি�গ� প�ী িব��ৎ সিমিত
 

৭) এিজএম (অথ �-িহসাব), অথ � (িহসাব) িবভাগ, �ি�গ� প�ী িব��ৎ সিমিত
 ৮) এিজএম (অথ �-রাজ�) (অিতির� দািয়�), অথ � (রাজ�) িবভাগ, �ি�গ� প�ী িব��ৎ সিমিত

 
৯) এিজএম (আই�), আই� িবভাগ, �ি�গ� প�ী িব��ৎ সিমিত

১০) এিজএম (�শাসন), �শাসন িবভাগ, �ি�গ� প�ী িব��ৎ সিমিত
 


