
নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত 
মানব স দ িবভাগ 
বগমগ , নায়াখালী

ন র ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০২.০০৮.২১.১৯০৬ তািরখ: 
২০ নেভ র ২০২১

৫ অ হাযণ় ১৪২৮

িব ি / না শ

িবষয:় িমট ারিমট ার   িরডারিরডার   কামকাম   া েস ারােস ার  ( ( ি িভি কি িভি ক) ) পেদপেদ   িনেয়াগিনেয়াগ   িব িিব ি

নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত এর িন বিণত পেদ লাকবল িনেয়ােগর লে  ােনল েতর জ  ইেতা েব িবিভ  প ী িব ৎ সিমিতেত
িমটার িরডার/ ােস ার/িমটার িরডার কাম- ােস ার ( ি িভি ক) পেদ সে াষজনকভােব কমস াদন কেরেছন এমন আ হী াথ গেণর
িনকট হেত িন বিণত শত িতপালন সােপে  আেবদনপ  আহবান করা যাে । 

পেদর নাম বতন ও অ া  ভাতা াথ র যা তা ও অিভ তা

িমটার িরডার-কাম-
ােস ার 

( ি িভি ক)

পিবস বতন কাঠােমা- ২০১৬, সবেশষ 
বতেনর ত য়ন প  এবং 

বাপিবেবােডর সা লার অ যায়ী ল 
বতন ও অ া  ভাতািদ েদয় হেব।

ক) াথ র বয়সসীমা সেবা  ৫২৫২  বছেরর মে  হেত হেব ((০৫০৫ //১২১২//২০২১২০২১  ি ঃি ঃ   
ত ািরেখত ািরেখ )) ।
খ) াথ েক পা গিণেতর মৗিলক িবষয় অথাৎ যাগ, িবেয়াগ, ণ, ভাগ ইত ািদ স েক 
স ক ধারণা থাকেত হেব।
গ) াথ েক সৎ, িব , মািজত ি , ঠাম দহ ও াে র অিধকারী হেত হেব।
ঘ) াথ র িনজ  বাই-সাইেকল থাকেত হেব এবং চালনায় পারদশ  হেত হেব।
ঙ) যাগদােনর সময় িনরাপ া জামানত বাবদ ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা জমা িদেত 
হেব,যা সে াষজনক চা রী সমাপনাে  ফরৎেযা ।
চ) নায়াখালী জলার ায়ী বািস া এবং নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিতেত ইেতা েব 
যারা চা রী কেরেছন, তােদর উ  পেদ আেবদন করার েয়াজন নই।

অ াঅ া   শতাবলীঃশতাবলীঃ
০১।  উে িখত পেদ িনেয়াগ লােভ আ হী াথ গণেক নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত, বগমগ , নায়াখালী-এর ওেয়বসাইট
www.pbs.noakhali.gov.bd হেত িমটার িরডার কাম- ােস ার ( ি িভি ক) এর জ  িনধািরত আেবদন ফরমফরম  ((ফরমফরম
নংনং- - পমাসপপমাসপ   ১১০১১০--০০২০০২ ,  ,  ভাসনভাসন --০১০১ ))   A-4 সাইেজর কাগেজ ডাউনেলাড বক িনজ হােত যথাযথভােব রণ কের আগামী
০৫০৫//১২১২ //২০২১২০২১  ি ঃ তািরখ অিফস চলাকালীন সমেয়র মে  জনােরল ােনজার, নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত, বগমগ , নায়াখালী-এর
এর বরাবের ডাকেযােগ অথবা িরয়ার সািভেসর মা েম আেবদন প  রণ করেত হেব । িনিদিনিদ   ফরমফরম  তীততীত   এবংএবং  উে িখতউে িখত
তািরেখরতািরেখর   পরপর   াা   কানকান   আেবদনপআেবদনপ   হণেযাহণেযা   হ েবহ েব   নানা  । ।

০২। িমটার িরডার/ ােস ার/িমটার িরডার কাম ােস ার ( ি িভি ক) পেদ কমস াদেনর অিভ তা সং া  সকল পিবেসর ত য়ন
প  (০৩, ০৬, ০৯, ১২ ও ১৫ বৎসর) আেবদেনর সােথ অব ই সং  করেত হেব ।

০৩। আেবদন পে র সােথ িনে া  কাগজািদ সং  করেত হেবঃ
(ক) সা িতক তালা ০৩ (িতন) কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত রি ন ছিব।
(খ) িশ াগত যা তার সকল সনদ এর সত ািয়ত অ িলিপ।
(গ) জাতীয় পিরচয় প /জ  িনব ন সনেদর সত ািয়ত অ িলিপ।
(ঘ) ানীয় ইউিনয়ন পিরষদ/ পৗরসভার চয়ার ান/িস  কেপােরশেনর ময়র ক ক দ  নাগিরক / চািরি ক সনদপ ।
(ঙ) আেবদেনর সােথ িবিভ  প ী িব ৎ সিমিতেত িমটার িরডার/ ােস ার/িমটার িরডার কাম ােস ার ( ি িভি ক) পেদ িবিভ
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ময়ােদ চা রীর অিভ তার িবপরীেত সংি  পিবস স েহর ত য়ন প  দািখল করেত হেব, যা এিজএম ( শাসন/এইচআর) ক ক
সত ািয়ত হেত হেব।

০৪। আেবদনপ  জমা দওয়ার শষ তািরেখ াথ র বয়স সেবা  ৫২ বৎসেরর মে  হেত হেব। বয়স মােণর জ  িশ াগত যা তার
সনদ িবেবচনা করা হেব । বয়েসর ে  কান এ ািফেডিভট হণেযা  নয় ।

০৫ । সংি  পেদ িনবািচত াথ েক ০৩ (িতন) বৎসর ময়ােদ ি িভি েত িনেয়াগ করা হেব। ি কালীন সমেয় অিপত দািয়
যথাযথভােব স াদন, বািষক কম ায়ন ও িলশ ভিরিফেকশান িরেপাট (ইতঃ েব না হেয় থাকেল) সে াষজনক িবেবিচত হেল
ি কালীন সময় উ ীণ হওয়ার পর তম ০২/০১ ( ই/এক) িদেনর িবরিত িদেয় পরবত  ০৩ (িতন) বৎসেরর জ  নরায় ◌্ি  নবায়ন

করা যেত পাের। এভােব সেবা  ০৩ ময়ােদ (৩+৩+৩) মাট ০৯ (নয়) বৎসর চা রীেত বহাল রাখা যেত পাের। তেব কান অব ােতই
বয়স ৫৫ (প া ) বৎসেরর বশী হেল িতিন অ  পিবেসর চা রীেত িনেয়ািজত থাকেত পারেবন না ।

০৬। অ  সিমিতর কমচারী(গণ)-এর থম মা ার র  স ক য় আ ীয় (First Blood) বা সিমিতর কমচারী (গণ)-এর ামী/ ীর থম
মা ার র  স ক য় আ ীয় (First Blood) এবং একইভােব সিমিত বােডর এলাকা পিরচালক/মিহলা এলাকা পিরচালক(গণ)-এর

থম মা ার র  স ক য় আ ীয় (First Blood) একই সিমিতেত কােনা িনেয়ােগর জ  যা  িবেবিচত হেবন না বা আেবদন করেত
পারেবন না।

০৭ । ইেতা েব অ  কান সং ায় অথবা প ী িব ৎ সিমিত হেত অপসািরত/বরখা / ায় পদত াগকারী াথ েদর আেবদন করার
েয়াজন নাই ।

০৮ । তারণা লকভােব ায়ী কানা ও চা রী সং া  ত য়ন পে র ল ত  িদেয় অথবা ত  গাপন কের কান াথ  আেবদন কের
িনেয়াগ া  হেল তার িব ে  দেশর চিলত আইনা যায়ী শাি লক ব া হণ করা হেব ।

০৯ । অস ণ/ ল আেবদনপ  বািতল বেল গ  হেব ।

১০। িনেয়াগ সং া  য কান িবষেয় ক পে র িস া ই ড়া  বেল গ  হেব ।

২০-১১-২০২১
েকৗ. মাঃ গালাম মা ফা

জনােরল ােনজার

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): (িব ি  ব ল চােরর িনিমে  আপনার না শ বােড টানােনার
ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।) 

১) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ 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) পিরচালক ( শাসন), পিবস মানব স দ পিরদ র , বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
৪) একা  সিচব, সদ  (সিমিত ব াপনা) এর দ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী
৬) িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, নায়াখালী
৭) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার......................................পিবস-১/২/৩/৪
৮) িডিজএম-কিবরহাট/চাটিখল/ সনবাগ/ সানাই ড়ী/ কা ানীগ / সানা র/ বণচর জানাল অিফস, কািরগরী- সদর দ র, নপিবস।
৯) এিজএম (ওএ এম) ( ন দািয় ), জনােরল ােনজার এর কাযালয়, নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত
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১০) সকল িবভাগীয় ধান, নপিবস।
১১) িনয়র ইি িনয়ার (আই -১), আই  িবভাগ, নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত
১২) না শ বাড/ওেয়ব সাইট (www.pbs.noakhali.gov.bd), নায়াখালী পিবস।
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