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িনেয়াগ িব ি

িবষয:় পেদা িতরপেদা িতর   মা েমমা েম   আ ঃপিবসআ ঃপিবস   িনেয়াগিনেয়াগ   িব ি রিব ি র   মা েমমা েম   পাওয়ারপাওয়ার   ইউজইউজ   কাকা --অিডেনটরঅিডেনটর // ম ারম ার
সািভসসািভস   কাকা --অিডেনটরঅিডেনটর   পেদপেদ   িনেয়ােগরিনেয়ােগর   লেলে   িনেয়াগিনেয়াগ   িব িিব ি   সংেগসংেগ।।

িসরাজগ  প ী িব ৎ সিমিত-২-এ িন বিণত পেদ পেদা িতর মা েম িনেয়ােগর িনিমে  পিবস িনেদিশকা ৩০০-১৪,
৩০০-২৪, ৩০০-৫১ এবং পিবস চা রীিবিধ ১৯৯২ (সংেশািধত ২০১২) মাতােবক িবিভ  প ী িব ৎ সিমিতেত
পেদা িতর যা তা ও অিভ তা স  কমরত াথ গেনর িনকট হইেত যথাযথ ক পে র মা েম দরখা  আ বান
করা হইেতেছ।

ঃনং পেদর নাম াথ র যা তা

০১
পাওয়ার ইউজ/ 
ম ার সািভস 
কা-অিডেনটর

(ক) ওয় ািরং পিরদশক পেদ তম ১০(দশ) বছেরর অথবা ইেলকি ক াল / পাওয়ার 
ইি িনয়ািরং-এ িডে ামা িড ীসহ ওয় ািরং পিরদশক িহসােব তম ০৫ ( াচ) 
বছেরর য কান প ী িব ৎ সিমিতেত  কােজর  অিভ তা থািকেত হইেব।
(খ) বাপিবেবাড ক ক আেয়ািজত িবভাগীয় পরী ায় উ ীণ হইেত হইেব ।
(গ) পিবস িনেদিশকা ৩০০-৫১ মাতােবক েয়াজনীয় িশ েণ উ ীণ হইেত হইেব। 
(ঘ) ওয় ািরং করার মালামাল এবং েয়াজনীয় য াংশ স েক পযা  ান ও দ তা 
থািকেত হইেব।
(ঙ) জনগেনর সিহত কাজ করার মানিসকতা থািকেত হইেব।
(চ) কি উটার চালনায় অিভ  হইেত হইেব। 
(ছ) ওয় ািরং পিরদশক পেদ সবেশষ ০৩ (িতন) বৎসেরর বািষক কম ায়েনর গড় 
র ং নতম ৩.৫০ থািকেত হইেব।

শত াব ল ী ঃশত াব ল ী ঃ

০১। আেবদনকারীেক পেদর নাম উে খ কিরয়া সাদা কাগেজ িলিখত আেবদন পে  (ক) িনেজর নাম, (খ) িপতার নাম, (গ)
মাতার নাম, (ঘ) ায়ী কানা, (ঙ) বতমান কানা, (চ) জ  তািরখ, (ছ) বয়স, (জ) জাতীয়তা, (ঝ) ধম, (ঞ) িশ াগত
যা তা , (ট) চা রীেত থম যাগদােনর তািরখ, (ঠ) চা রীেত িনয়িমত করেনর তািরখ উে খ বক হে  িলিখত
আেবদন প  সহ আগামীআগামী  ১১১১ //০৯০৯//২০২১ি ঃ২০২১ি ঃ  তা িরখতািরখ   র াজরাজ   শিনবারশিনবার   সকালসকাল   ১০.০০১০.০০   ঘ কায়ঘ কায় িসরাজগ  প ী িব ৎ
সিমিত-২ এর সদর দ র, িশয়ালেকাল, িসরাজগে   উপি ত হইয়া িনবাচনী পরী ায় অংশ হণ কিরেত হইেব। 
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 ০২। আেবদন পে র সিহত িনে বিনত কাগজ প  সং  কিরেত হইেবঃ
(ক) বতমান পেদ যাগদান ও িনয়িমতকরন পে র অ িলিপ। 
(খ) পিবস িনেদিশকা ৩০০-৫১ অ যায়ী িশ েন তকায হওয়ার মান পে র অ িলিপ।
(গ) িবগত ০৩ (িতন ) বছেরর বািষক কম ায়েনর অ িলিপ।
(ঘ) হালনাগাদ াইিভং লাইেস  এর অ িলিপ। 
(ঙ) স িত তালা ২ ( ই) কিপ রি ন পাসেপাট সাইেজর ছিব। 
(চ) আেবদনকারীেক পেদা িত দােনর জ  কমরত পিবেসর িসিনয়র জনােরল ােনজার / জনােরল ােনজার এর

 পািরশ, অনাপি  সনদ ও িবগত ০৫ ( াচ) বছেরর মে  হীত শাসিনক ব া (যিদ থােক/না থােক) এর
ত য়ন প । 

(ছ) বতমােন িবভাগীয় তদ  অথবা ফৗজদারী মামলা চলমান নাই অথবা চাজশীেটর আওতায় তদ  ি য়াধীন নাই মেম
িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার ক ক ত য়ন প  দািখল কিরেত হইেব। 
(জ) সকল কাগজপ  বতমােন কমরত পিবেসর এিজএম ( শাসন/ এইচআর) ক ক সত ািয়ত হইেত হইেব।
০৩। পেদা িতর জ  সা াৎকার হেনর ে  িন বিনত াথ েক িবেবচনা করা হইেব নাঃ
(ক) সবেশষ ০৩ (িতন) বছর কান প দ  া  হইয়ােছন ; 
(খ) সবেশষ ০১ (এক) বছর কা প ল দ  া  হইয়ােছন ; 
(গ) িবগত ০৫ ( াচ) বছেরর িভতর এেকর অিধক বার দ  া  হইয়ােছন ; 
(ঘ) িবগত ০৪ (চার ) বছেরর িভতর একবার রদ  এবং একবার ল দ  া  হইয়ােছন ;
(ঙ) িবগত ০৩ (িতন) বছেরর িভতর এেকর অিধক বার ল দ  া  হইয়ােছন ; 
(চ) পেদা িতর জ  ০৩ (িতন) বার মৗিখক িনবাচনী পরী ায় অংশ হণ কের অ তকায হওয়ার ফেল পেদা িত কিম র
িস া যায়ী অেযা  িবেবিচত / ঘািষত হইয়ােছন ;
(ছ) বতমােন িবভাগীয় তদ  অথাৎ চাজশীেটর আওতায় তদ  ি য়াধীন সময়কােল কান কমচারী পেদা িতর জ
িবেবিচত হইেবন না ;
(জ) কান কমচারীর িব ে  দ র ক ক দােয়র ত ফৗজদারী মামলা চলমান থািকেল িতিন তৎসময়কােল পেদা িতর
জ  িবেবিচত হইেবন না;
০৪। পেদা িতর ে  িনে া  নীিতমালার সকল শতািদ েযাজ  হইেবঃ
(ক) িনেদিশকা ৩০০-১৪ এর সংি  পেদর ‘‘পদ িববরনী” ত উে িখত সকল শতািদ রণ কিরেত হইেব।
(খ) পেদা িতর িবষেয় িনেদিশকা ৩০০-২৪ অ ে দ -এ উে িখত িবধান / শতািদ রণ কিরেত হইেব।
(গ) পিবস কমচারী চা রী িবিধ-১৯৯২ (সংেশািধত-২০১২) এর ধারা ৭, ১৪ এবং ১৬ িতপালন করা হইেব। 
০৫। সংেশািধত পিবস িনেদিশকা ৩০০-১৩ ও ৩০০-১৭ অ যায়ী বতন-ভাতািদ  সংর ন করা হইেব। 
০৬। পেদা িতর ে  জলা কাটা েযাজ  নয়। তেব অ  সিমিতর ভৗগিলক এলাকায় ( িসরাজগ  জলার িসরাজগ
সদর (আংিশক),কািজ র, বল িচ, কামারখ  ও চৗহালী (আংিশক) উপেজলায় ায়ীভােব বসবাসরত) ায়ীভােব
বসবাসরত াথ গন আেবদন কিরেত পািরেবন না। 
০৭। পেদা িত দােনর ে  পিবস চা রী িবিধ ১৯৯২ (সংেশািধত ২০১২) এর ০৭ ধারা যথাযথ ভােব অ সরন করা
হইেব। উ  ধারা মাতােবক কহ যা তা স  না হইেল আেবদন করার েয়াজন নাই। 
০৮। ইিত েব অ  কান পিবেসর চা রী হেত অপসািরত/বরখা / ায় পদত াগকারী াথ েদর আেবদন করার েয়াজন
নাই।
০৯। পেদা িত দােনর ে  ‘‘পিবস চা রী িবিধ (সংেশািধত-২০১২)” এবং পিবস িনেদিশকা ৩০০-১৪, ৩০০-২৪  ও
৩০০-৫১ যথাযথভােব িতপালন করা হইেব।
১০। অ  সিমিতর এলাকা পিরচালক /পিরচালক/ মিহলা পিরচালক ও সিমিতর কমকতা/ কমচারীর ামী/ ী বা তােদর
র  স ক য় কাহােরা আেবদন করার েয়াজন নাই। ত  গাপন কিরয়া কান াথ  আেবদন কিরেল/ িনেয়াগ া  হইেল
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মান ােপে  চাকির ত করা সহ যথাযথ আইনা গ ব া হন করা হইেব। 
১০। িনবািচত াথ েক াথিমক অব ায় ০১ (এক) বছেরর জ  চলিত দািয়  পেদ িনেয়াগ দান করা হইেব। চলিত
দািয়  পালনকালীন সমেয়র কমস াদন মান সে াষজন হওয়া সােপে  চা রীেত িনয়িমত করা হইেব। 
১১। অতীত কমস াদেনর মান সে াষজনক হওয়া সােপে  যা তা স  াথ গেনর ম  হইেত জ তার িভি েত
িনেয়ােগর জ  িবেবচনা করা যাইেত পাের। 
১২। িনবাচনী সা াতকাের উপি ত হওয়ার জ  াথ েক কান কার  এ/ িড এ দান করা হইেব না। 
১৩। িনেয়াগ সং া  য কান িবষেয় পিবস ক পে র িস া ই ড়া  বিলয়া গ  হইেব।  

২৮-৮-২০২১
অিখল মার সাহা
জনােরল ােনজার

( জ তার মা সাের নেহ) (সদয় অবগিত ও আপনার দ েরর না শ বােড ব ল চােরর অ েরাধ সহ) 
১) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, ঢাকা। 
২) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (উ র অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, ঢাকা।
৩) পিরচালক ( শাসন), পিবস মানব স দ পিরদ র , বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, ঢাকা।
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, ঢাকা (বাপিবেবােডর ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।
৫) একা  সিচব, সদ  (সিমিত ব াপনা) এর দ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, ঢাকা।
৬) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার, ------------------------------পিবস-১/২/৩/৪।
৭) িডিজএম (কািজ র/সদর-কািরগরী/ বল িচ), িসরাজগ  পিবস-২।
৮) এিজএম (অথ/এমএস/ওএ এম/ইএ িস), িসরাজগ  পিবস-২।
৯) এিজএম (ওএ এম), কামারখ /িপ লবাড়ীয়া/তামাই সাব জানাল অিফস, িসরাজগ  পিবস-২।
১০) িনয়র ইি িনয়ার/সহঃ িনয়র ইি িনয়ার, আই  িবভাগ, িসরাজগ  প ী িব ৎ সিমিত-২ (অ  পিবেসর ওেয়ব
সাইেট কােশর িনেদশ সহ)) ।
১১) না শ বাড, িসরাজগ  পিবস-২ ।
১২) অিফস/মা ার কিপ ।
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