
 

ফনী প ী িব ৎ সিমিত 
মিহপাল, ফনী

ন র ২৭.১২.৩০২৯.৫১৬.০২.০০৮.২১.৬২২৯ তািরখ: 
২১ নেভ র ২০২১

৬ অ হাযণ় ১৪২৮

আ :পিবস িনেয়াগ িব ি ।

ফনী প ী িব ৎ সিমিতেত ার িকপার পেদ িবিভ  প ী িব ৎ সিমিতেত িনেয়ািজত সহকারী ার িকপার পেদ কমরত ও
সবেশষ সংেশািধত পিবস িনেদিশকা ৩০০-১৪, ৩০০-২৪, ৩০০-৫১ এবং পিবস কমচারী চা রী িবিধ ১৯৯২ (সংেশািধতঃ ২০১২)
এর আেলােক পেদা িতর যা তা ও অিভ তা স  াথ গেণর িনকট হেত িন  বিনত শত সােপে  যথাযথ ক পে র মা েম
(A-4 A-4 সাই েজরসাই েজর  কাগ েজকাগ েজ ) হে  িলিখত দরখা  আহবান করা যাে ।

প েদরপ েদর  ন ামঃন ামঃ   ারার   িকপ ারিকপ ার
াথ র যা তাঃ

১। পিবেস সহকারী ার িকপার পেদ নতম ০৭ (সাত) বছেরর 
অিভ তা থাকেত হেব।

২। সহকারী ার িকপার পেদর সবেশষ ০৩ (িতন) বছেরর 
বািষক কম ায়েনর নতম গড় র ং ৩.৫০৩.৫০  থাকেত 
হেব।

৩। অব ই কি উটার পিরচালনায় পারদশ  হেত হেব।
৪। ব িতক সর াম ও য পািত পিরচালনা ও হ া র করার  

ান ও অিভ তা থাকেত হেব।
৫। সিমিতর চািহদা মাতােবক ফাইডািল  ব  দােন 

স ম হেত হেব।
৬। সংেশািধত পিবস িনেদিশকা ৩০০-১৪, ৩০০-২৪ ও ৩০০-৫১ 

অ যায়ী সকল শতস হ রন হেত হেব।

শতাবলী ◌ঃ-
আেবদনকারীগণেক পেদর নাম উে খ কের িনেজর নাম, িপতার নাম, মাতার নাম, ায়ী ও বতমান কানা, জ  তািরখ, ধম,
বয়স, জাতীয়তা, চা রীেত থম যাগদােনর তািরখ, িশ াগত যা তা ও অিভ তা ইত ািদ উে খ বক িসঃ জনােরল

ােনজার/ জনােরল ােনজােরর পািরশসহ হে  িলিখত আেবদন প  (A-4 সাইেজর কাগেজ) আগামী ০৪/১২/২০২১ ি ঃ
তািরখ রাজ শিনবার সকাল ১০.০০ ঘ কার সময় াথ গণেক ফনী পিবেসর সদর দ র, মিহপাল, ফনীেত -শরীের উপি ত
হেয় িনবাচনী পরী ায় অংশ হণ করেত হেব। আেবদন পে  িনে া  কাগজ প /দিললািদ এিজএম (মানব স দ/ শাসন)
ক ক সত ািয়ত বক সং  করেত হেবঃ-
১। সা িতক তালা পাসেপাট সাইেজর ০২ ( ই) কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব।
২। িবগত ০৩ (িতন) বছেরর কম ায়ন িতেবদেনর সত ািয়ত অ িলিপ।
৩। িশ াগত যা তার ও অিভ তার সনদপে র সত ািয়ত অ িলিপ।
৪। ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভার চয়ার ান ক ক দ  নাগিরক  সনেদর সত ািয়ত অ িলিপ।
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৫। চা রীেত িনয়িমত করেণর তািরখ উে খ বক বতমান পেদ যাগদান প , িনয়িমতকরণ পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ পিবস
িনেদিশকা ৩০০-৫১ অ যায়ী িশ েন তকায হওয়ার মান পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ।
৬। িসঃ জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজােরর পািরশ, িবনা আপি র সনদ প  এবং াথ র িবগত ০৩ বছেরর মে  কান

দ  া  হনিন এবং িবগত ০১ বছেরর মে  কান ল  দ  া  হনিন, িবগত ০৫ ( াচ) বছেরর িভতর এেকর অিধকবার
দ  া  হন িন, িবগত ০৪ (চার ) বছেরর িভতর এক বার দ  এবং একবার ল দ  া  হন িন, িবগত ০৩ (িতন) বছেরর

িভতর এেকর অিধকার ল দ  া  হনিন এবং বতমােন িবভাগীয় তদ  অথবা িবভাগীয় মামলা অথবা ফৗজদারী মামলা চলমান
নাই এই মেম ত ায়ন প  আেবদন পে র সােথ দািখল করেত হেব। পেদা িতর জ  ০৩ বার মৗিখক িনবাচনী পরী ায়
অংশ হন কের অ তকায হওয়ার ফেল পেদা িত কিম র িস া যায়ী অেযা  িবেবিচত/ ঘািষত, বতমােন িবভাগীয় তদ
অথবা িবভাগীয় মামলা অথবা ফৗজদারী মামলা চলমান রেয়েছ অথবা চাজশীেটর আওতায় তদ  ি য়াধীন রেয়েছ এমন াথ েদর
আেবদন করার েয়াজন নাই।
৭। পেদা িতর জ  জলা কাটা েযাজ  নেহ, তেব অ  পিবেসর ভৗেগািলক এলাকার ( ফনী সদর, লগাজী, ছাগলনাইয়া,
সানাগাজী, দাগন ঞা ও পর রাম) াথ েদর  আেবদন করার েয়াজন নাই।

৮।িনবািচত াথ েক াথিমক অব ায় ০১ (এক) বছেরর জ  ‘‘চলিত দািয়ে ’’ িনেয়াগ দওয়া 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 যেত হেব।
৯। চলিত দািয়ে  থাকাকালীন সমেয় সবেশষ এলিপিস মাতােবক বতন ও ভাতািদ দান করা হেব।
১০। ইিত েব কান পিবস হেত অপসািরত/ বরখা / ায় পদত াগকারী াথ েদর উ  পেদ আেবদন করার েয়াজন নই।
১১। কান াথ  ত  গাপন কের িনেয়াগ া  হেল তার িব ে  কান কার তদ  িতেরেকই তাৎ িণকভােব বরখা করণসহ
দেশর চিলত আইনা যায়ী ব া নওয়া হেব।

১২। অ  সিমিতর সিমিত বাড পিরচালক/মিহলা পিরচালক / পিবেসর কমকতা/কমচারীেদর ামী / ী অথবা তােদর রে র
স কীয়েদর আেবদন করার েয়াজন নাই।
১৩। াথ েক পরী ায় অংশ হেনর জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেব না ।
১৪। য কান আেবদন প  এবং িনেয়াগ িব ি  বািতল করার মতা সিমিত ক প  ক ক সংরি ত।
১৫। শতাবলীেত উে খ নাই এমন কান িবষেয় জ লতা ি  হেল পিবস ক প র িস াই ড়া  বেল িবেবিচত হেব।

২১-১১-২০২১
মাঃ আখতার হােসন
জনােরল ােনজার

ফান: ০১৭৬৯৪০০০২৯
ইেমইল: fenipbs84@gmail.com

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( শাসন), পিবস মানব স দ পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
২) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (দি ণ অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
৩) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার, ---------------------পিবস/১/২/৩/৪।
৪) িডিজএম, সানাগাজী জানাল অিফস, ফনী পিবস ।
৫) িডিজএম ( টকিনক াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, ফনী প ী িব ৎ সিমিত
৬) িডিজএম, দাগন ঞা জানাল অিফস, ফনী পিবস।
৭) িডিজএম, লগাজী জানাল অিফস, ফনী পিবস।
৮) িডিজএম, ছাগলনাইয়া জানাল অিফস, ফনী পিবস।
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৯) িডিজএম, পর রাম জানাল অিফস, ফনী পিবস।
১০) এিজএম(ওএ এম), রাজা র সাব- জানাল অিফস, ফনী পিবস।
১১) এিজএম(ওএ এম), কসকা সাব- জানাল অিফস, ফনী পিবস।
১২) এিজএম(ওএ এম), কািজরহাট সাব- জানাল অিফস, ফনী পিবস।
১৩) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, ফনী প ী িব ৎ সিমিত
১৪) এিজএম (অথ-রাজ ) (অিতির  দািয় ), অথ (রাজ ) িবভাগ, ফনী প ী িব ৎ সিমিত
১৫) এিজএম (ওএ এম), ওএ এম িবভাগ, ফনী প ী িব ৎ সিমিত
১৬) এিজএম (সদ  সবা) (অিতির  দািয় ), সদ  সবা িবভাগ, ফনী প ী িব ৎ সিমিত
১৭) এিজএম (ইএ িস), ইএ িস িবভাগ, ফনী প ী িব ৎ সিমিত
১৮) এিজএম (আই ), আই  িবভাগ, ফনী প ী িব ৎ সিমিত
১৯) এিজএম ( শাসন) (চলিত দািয় ), শাসন িবভাগ, ফনী প ী িব ৎ সিমিত
২০) না শ বাড, ফনী পিবস।
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