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িবষয:় ঢ াকাঢ াকা   পাওয়ারপাওয়ার   িডি িবউশনিডি িবউশন   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড  ( ( িডিপিডিসিডিপিডিস )-)-এরএর   িনয়রিনয়র   এিসস াএিসস া   ােনজারােনজার

(( িফ ািফ া )/ )/ একাউ াএকাউ া   পেদপেদ   িনেয়াগপিনেয়াগপ ।।

িডিপিডিস’র ৮৭.৪০৪.৪০১.০৮.০৪.০০১.২০১৯.৬৬৩; তািরখ: ২২.০৫.২০১৯ি . ারক েল জাির ত িব াপেনর

পিরে ি েত িডিপিডিস’র িনেয়াগ ও পেদা িত কিম র ( ড ০৬ হেত ০৮) গত অে াবর ২৫, ২০২০ ি . অ ি ত সভার

পািরশ অ যায়ী িনে  বিণত াথ েক িডিপিডিস’র বতন কাঠােমা’ ২০১৬-এর ৮ ন র ড এবং অ ে দ ২-এ বিণত

িবধািদ সােপে  িনে  উি িখত শতাবলীেত িডিপিডিস’র িনয়র এিসস া  ােনজার (িফ া )/ একাউ া  পেদ

িনেয়াগ দান করা হেলা:

: : নংনং াথ রাথ র  ন ামন াম  ওও  রালরাল িপত ািপত া  ওও  মাত ারমাত ার  ন ামন াম বত মানবত মান   কান াকান া ায় ীায় ী   কান াকান া

১.
জয়  ভৗিমক
রাল: ৩২০৫৬৩

িপতা: েপ  চ  ভৗিমক,
মাতা: ম  রানী ভৗিমক

৫৫/৫/এ এস.এম.
মােলহ রাড,
টানবাজার,  
নারায়ণগ । 

াম: হাজী র,
ডাকঘর: পাক-হাজী র,

উপেজলা: নবীনগর,
জলা: া ণবাড়ীয়া।

শতাবলীশতাবলী::

১.১.  িনেয়ােগরিনেয়ােগর   ি রি র   ময়াদময়াদ   ওও  শতাবলীশতাবলী: : 

(ক) এ িনেয়াগ ি র ময়াদ এক নাগােড় ০৩ (িতন) বছর পয  বলবৎ থাকেব যার থম বছর িশ ানবীশকাল িহেসেব

গ  হেব। ০১ (এক) বছেরর িশ ানবীশকাল শেষ াথ র সে াষজনক িলিশ িতেবদন পাওয়া গেল িশ ানবীশকাল

সমা  এবং ি িভি ক িনেয়াজেনর ি  া র স াদন করা হেব এবং যাগদােনর তািরখ হেত তা কাযকর করা হেব।

(খ) িশ ানবীশকাল সে াষজনকভােব স  হেল চাকিরেত ি র পরবত  ই বছেরর ময়াদ কাযকর করা হেব এবং

পরবত েত মাট ০৩ (িতন) বছর (িশ ানবীশকাল ০১ বছর + অবিশ  ০২ বছর) ময়াদাে  িডিপিডিস চাকিরিবিধ

অ সাের ি  ন: ায়ন করত: ক পে র িস া  অ যায়ী ি র ময়াদ ি / নবায়ন করা যােব:

তেব শত থােক য, িডিপিডিস বাড ক ক সমেয় সমেয় িনধািরত ল মা া অজন ও কম- ায়ন সে াষজনক সােপে

বয়স ৬০ (ষাট) বছর ণ হওয়া পয  এ ি র ময়াদ নবায়নেযা  হেত পাের।

(গ) িশ ানবীশকােল চাকির ে  কােনা ধরেনর লাভ জিনত কায ম হীত হেল বা ত গত / িব িত

পিরলি ত হেল বা িলিশ িতেবদন সে াষজনক না হেল িকংবা পরী া পােশর সনদ িম া/ ল মািণত হেল বা
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কােজর ে  কম ায়ন সে াষজনক না হেল াথ র িনেয়াগ বািতল বেল গ  করা হেব বা কান কারণ দশােনা ছাড়াই

াথ র িনেয়াগ বািতল করা হেব।

(ঘ) উি িখত কারণস েহ িনেয়াগ বািতল হেল চাকিরকালীন হীত বতন-ভাতািদ, িশ ণ সং া  য় এবং অ া

হীত িবধািদ কা ািন ক ক িনধািরত আিথক ে  িডিপিডিস’র অ েল ফরত দােন বা  থাকেবন মেম

চাকিরেত যাগদােনর সময় াথ েক ৩০০.০০ (িতনশত) টাকা মােনর নন- িডিশয়াল াে  স িতপ /

অ ীকারনামা স াদন করেত হেব।

২.২.  বতনবতন , ,  পা িরেতািষকপািরেতািষক  ওও  অ াঅ া   িবধািদিবধািদ ::

(ক)
মািসক ল 
বতন

- ৩৯,০০০/- (ঊনচি শ হাজার) টাকা মা ।

(খ) বািড় ভাড়া 
ভাতা 

- কা ািনর আবাসেন না থাকেল ঢাকা িস  কেপােরশন এলাকার জ  ল বতেনর ৬০% হাের 
এবং নারায়নগ  ও গাজী র িস  কেপােরশন এলাকার জ  ল বতেনর ৫০% হাের।

(গ) িচিকৎসা 
ভাতা

- িনজ,  ী, স ানািদ ও িনভরশীল িপতা-মাতার িচিকৎসার জ  িত বছর সেবা  ০২ ( ই) মােসর 
ল বতেনর সম-পিরমাণ অথ ত খরেচর িবপরীেত নভরণ।

(ঘ) বানাস - িত বছর ’  উৎসব বানাস, িত  উৎসেবর অ বিহত ববত  মােস হীত ল বতেনর 
িভি েত।

(ঙ) যানবাহন/ 
যাতায়াত 
ভাতা

- মািসক ৩৫০০/- (িতন হাজার াচশত) টাকা মা ।

(চ) বাংলা নববষ 
ভাতা

- ল বতেনর ২০% হাের।

(ছ) াি ক 
িবধািদ

- িডিপিডিস সািভস ল  এবং পিরচালনা পষেদর িস া  অ সাের চাকিরর অ া  শতাবলী ও 
িবধািদ িনধািরত হেব।

(জ) আয়কর - এম য়ীেক পিরেশাধ করেত হেব।

৩.৩.  িজেরািজেরা   টলােরটলাের  (Zero-tolerance): (Zero-tolerance): ন িতর ে  কা ািনর িজেরা টলাের  (Zero-

tolerance) নীিত অ সরণ কের চলেত হেব। 

৪.৪.  ট ারিমেনশনটারিমেনশন / / চাকির িতচাকির িত / / চাকিররচাকিরর   অবসানঅবসান ::  কােনা প কারণ দশােনা িতেরেক চার মােসর না স অথবা চার

মােসর ল বতেনর সমপিরমাণ অথ দান করত: এ িনেয়াগ টারিমেনশন/ চাকির িত/ চাকিরর অবসান করার মতা

ক প  সংর ণ কের। তেব এে ে  িশ ানবীশকােল িডিপিডিস সািভস লস-এর িবিধ ৯.৩ অ যায়ী না স ছাড়াই

টারিমেনশন করা যােব। 

৫.৫.  ায়ায়   পদত াগপদত াগ ::  ই মােসর অি ম না স ারা পদত াগ করা যেত পাের। তেব কান কারেণ উ  ০২ ( ই) মাস

সমেয়র েব পদত ােগর জ  না স দান করেল ০২ ( ই) মাস ণ হেত যতিদন কম হেব ততিদেনর ল বতেনর

সমপিরমাণ অথ জমা দান সােপে  চাকির হেত ায় পদত াগ করা যােব। 

৬ .৬ .  কতকত   পালেনপালেন   থতায়থতায়  ট ারিমেনশনটারিমেনশন / / চাকির িতচাকির িত / / চাকিররচাকিরর   অবসানঅবসান ::  বািষক ল মা া অজেন থতা িকংবা

ন িত  হওয়া িকংবা দািয়ে  চরম অবেহলা বা অসদাচরণ ইত ািদর ে  কােনা কারণ দশােনা িতেরেকই তার

চাকিরর অবসান করা যােব। 
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৭.৭.  চাকিররচাকিরর   িবধািদিবধািদ : : 

(ক) অ ে দ  ৩, ৪ ও ৬ এর অধীেন চাকিরর পিরসমাি / চাকিরর অবসান করা হেল া  িবধািদ িডিপিডিস সািভস 
ল  অ সাের িনধািরত হেব।

(খ) যথাযথ না স িতেরেক চাকির হেত পদত াগ করা হেল া  িবধািদ িডিপিডিস সািভস লস অ সাের িনধারণ 
ও আদায়েযা  হেব।

৮.৮.  স দস দ  িববরণ ীিববরণ ী  জমাকরণজমাকরণ :: িনধািরত ফরেম (সং ) স দ িববরণী চাকিরেত যাগদােনর সময় দািখল করেত

হেব।

৯.৯.  চাকিররচাকিরর   িবধািদিবধািদ   পিরবতনপিরবতন/ / পিরমাজনপিরমাজন :: কা ািন আইন এবং/ অথবা িডিপিডিস’র পিরচালনা পষেদর িস া

অ যায়ী িনেয়াগপে  উি িখত চাকিরর শতাবলী ও িবধািদ পিরবতেনর মতা িডিপিডিস’র পিরচালনা পষদ সংর ণ

কের।

িডিপিডিস’র িনয়র এিসস া  ােনজার (িফ া )/ একাউ া  পেদ িনেয়ােগর জ  িনবািচত াথ েক এ মেম অবগত

করােনা যাে  য, িনবািচত াথ  আগািম ১৯.০১.২০২১ ি . তািরেখর মে  Medical check-up-এর জ

িডিপিডিস’র িচফ মিডক াল অিফসার-এর িনকট হািজর হেবন। াথ  যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন কের থাকেল

যাগদােনর সময় বতমান কম ল হেত ছাড়প  সং হ কের দািখল করেত হেব। িডিপিডিসর চাকিরিবিধ, অ া

িবিধমালা/ নীিতমালা ও সমেয় সমেয় জারী ত আেদশস হ মেন উি িখত শতাবলীেত চাকির করেত স ত আেছন মেম

এ িনেয়াগপে র এক  কিপেত া র কের স িত কাশ করেত হেব। 

িডিপিডিস’র িচফ মিডক াল অিফসার ক ক শারীিরক যা তা সে াষজনক ত িয়ত াথ  উপেরাি িখত শতাবলী

পালেন স ত হেল আগািম ২০.০১.২০২১ ি . তািরেখর মে  িডিপিডিস’র িনয়র এিসস া  ােনজার (িফ া )/

একাউ া  পেদ যাগদান করেবন অ থায় এ িনেয়াগপ  য়ংি য়ভােব বািতল বেল গ  হেব। 

াথ  ক ক িনেয়ােগর শতাবলীেত স ত মেম া র

(............................................................)

৪-১-২০২১

.

মা: গালাম মা ফা

িনবাহী পিরচালক (অথ ) ও িনবাহী পিরচালক

(আডিমন এ  এইচ.আর) [অঃ দাঃ], িডিপিডিস।

ারক ন র: ২৭.৮৭.০০০০.৪০৪.১১.০০১.১৯.১১৫৩/১(৫) তািরখ: 
২০ পৗষ ১৪২৭

০৪ জা য়াির ২০২১
িবতরণ: 

১) এি িকউ ভ িডের র (আডিমিনসে ইশন এ  এইচ.আর/ ইি িনয়ািরং/ অপােরশনস/ িফ া /আইিস  এ

িকউরেম ), িডিপিডিস।
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২) জনােরল ােনজার (এইচ.আর/ ফাই া  এ  একাউ স)/ কা ািন সিচব, িডিপিডিস।

৩) িসিসও  ােনিজং িডের র/ িচফ মিডেকল অিফসার, িডিপিডিস।

৪) জনাব .......................................................................................................................।

৫) অিফস কিপ/ মা ার ফাইল।

৪-১-২০২১

মাছাঃ রেয়লী পারভীন 

ড  ােনজার (এইচ আর)
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