
বিষয় : ডেভেলপভেন্ট ম্যাভেজার-১ হভে সহকারী ম্যাভেজার (ভসলস) পভে পভোন্নবের োে-বের্ ণায়ক (Criteria)  । 

 
জীিে িীো কভপ ণাভরশে (কে ণকেণা ও কে ণচারী) চাকুবর প্রবিধােোলা ১৯৯২ ও জীিে িীো কভপ ণাভরশে উন্নয়ে ম্যাভেজার ও 

উন্নয়ে অবিসার চাকুবর প্রবিধােোলা ১৯৭৮ অনুসরভর্ ডেভেলপভেন্ট ম্যাভেজার-১ হভে সহকারী ম্যাভেজার (ভসলস) পভে পভোন্নবে 

বিভিচোর জন্য বিদ্যোে োে-বের্ ণায়ক (Criteria) বেম্নরূপ : 

 

োে-বের্ ণায়ক (Criteria)  : 
 

(১)  প্রথে িষ ণ বপ্রবেয়াে আয় (Performance Standard) সভি ণাচ্চ েম্বর-৪০ 

বিভিচয িছভরর পূি ণিেী ০৫ )পাঁচ (িছভর র প্রবে িছভর-   

 
ক) বেধ ণাবরে ডকাটার ১০০%-১০৯% পর্ ণন্ত ১ে িষ ণ বপ্রবেয়াে আভয়র জন্য : ৩৫ েম্বর 

খ) বেধ ণাবরে ডকাটার ১১০%-১১৯% পর্ ণন্ত ১ে িষ ণ বপ্রবেয়াে আভয়র জন্য : ৩৬ েম্বর 

গ) বেধ ণাবরে ডকাটার ১২০%-১২৯% পর্ ণন্ত ১ে িষ ণ বপ্রবেয়াে আভয়র জন্য : ৩৭ েম্বর 

ঘ) বেধ ণাবরে ডকাটার ১৩০%-১৩৯% পর্ ণন্ত ১ে িষ ণ বপ্রবেয়াে আভয়র জন্য : ৩৮ েম্বর 

ঙ) বেধ ণাবরে ডকাটার ১৪০%-১৪৯% পর্ ণন্ত ১ে িষ ণ বপ্রবেয়াে আভয়র জন্য : ৩৯ েম্বর 

চ) বেধ ণাবরে ডকাটার ১৫০% ও েদুর্ধ্ণ ১ে িষ ণ বপ্রবেয়াে আভয়র জন্য : ৪০ েম্বর 

(এভেভে প্রভয়াজভে বে.এে-২/ বে.এে-৩ পভে বপ্রবেয়াে আভয়র বহসাি বিভিচোয় বেভে হভি) 

 

(২)      ২য় িষ ণ েিায়ে বপ্রবেয়াে আভয়র বেবিভে (Persistency Ratio):                                           সভি ণাচ্চ েম্বর-২০ 

বিভিচয িছভরর পূি ণিেী ০৫(পাঁচ) িছভরর প্রবে িছভর- 

ক)  ২য় িষ ণ েিায়ে বপ্রবেয়াে আভয়র হার (Persistency Ratio) ৩০%-৩৯% পর্ ণন্ত : ১৫ েম্বর 

খ)  ২য় িষ ণ েিায়ে বপ্রবেয়াে আভয়র হার (Persistency Ratio) ৪০%-৪৯% পর্ ণন্ত : ১৬ েম্বর 

গ)  ২য় িষ ণ েিায়ে বপ্রবেয়াে আভয়র হার (Persistency Ratio) ৫০%-৫৯% পর্ ণন্ত : ১৭ েম্বর 

ঘ)  ২য় িষ ণ েিায়ে বপ্রবেয়াে আভয়র হার (Persistency Ratio) ৬০%-৬৯% পর্ ণন্ত : ১৮ েম্বর 

ঙ)  ২য় িষ ণ েিায়ে বপ্রবেয়াে আভয়র হার (Persistency Ratio) ৭০%-৭৯% পর্ ণন্ত : ১৯ েম্বর 

চ)  ২য় িষ ণ েিায়ে বপ্রবেয়াে আভয়র হার (Persistency Ratio) ৮০% ও েদুর্ধ্ণ : ২০ েম্বর 

(৩) িাবষ ণক ডগাপেীয় প্রবেভিেে (েেো ও শারীবরক সেেোসহ):                             (৩×৪)=             সভি ণাচ্চ েম্বর-১২ 

বিভিচয িছভরর পূি ণিেী ০৩(বেে) িছভরর ডগাপেীয় প্রবেভিেে- 

অসাধারর্  (৯৫-১০০) : ০৪ েম্বর 

অত্যযিে    (৮৫-৯৪) : ০৩ েম্বর 

উিে        (৬১-৮৪) : ০২ েম্বর 

চলবে োে (৪১-৬০) : ০১ েম্বর 

(৪) ডপশাগে বশো :            সভি ণাচ্চ েম্বর- ১৮ 

(i) বশোগে ডর্াগ্যো :                               েম্বর- ১২ 

ক)  স্নােভকাির/০৪(চার) িছর ডেয়ােী সম্মাে : ১২ েম্বর 

খ)  ৩ িছর ডেয়ােী স্নােক : ১১ েম্বর 

গ)  ২ িছর ডেয়ােী স্নােক : ১০ েম্বর 

ঘ)  এইচ এস বস : ০৯ েম্বর 

ঙ)  এস এস বস : ০৮ েম্বর 

 

(ii) ডপশাগে প্রবশের্-                                                      েম্বর- ৬ 

এবস আই আই/ইন্সুভরন্স বেভলাো (অন্যান্য ডপশাগে প্রবশের্ থাকুক িা ো থাকুক) : ০৬ েম্বর 

অন্যান্য ডপশাগে প্রবশের্ : ০৩ েম্বর 

(৫) চাকবরর দেঘ ণয (ভেভেলপভেন্ট ম্যাভেজার-১)         সভি ণাচ্চ েম্বর -১০ 

ক) ডেভেলপভেন্ট ম্যাভেজার-১ বহভসভি প্রবে িছর চাকবরর জন্য-      :         ০.৫ েম্বর 

খ) ডেভেলপভেন্ট ম্যাভেজার-১ বহভসভি ২০ িছর এিং েদুর্ধ্ণ চাকবরর জন্য                 :         ১০ েম্বর 



(৬) বিভিচয িছভরর পূি ণিেী ০৩(বেে) িছভরর েভে ডকাে িছর ১ে িষ ণ বপ্রবেয়াে আভয়র িাবষ ণক ডকাটা ১০০% পূরভর্ ব্যথ ণ 

হভল বে.এে-১ হভে সহকারী ম্যাভেজার (ভসলস) পভে পভোন্নবের ডর্াগ্য িভল বিভিবচে হভিে ো। 

(৭)   পভোন্নবে বিভিচোর জন্য উপর্য ণক্ত োে-বের্ ণায়ক (Criteria) পদ্ধবে েীবেোলায় ডোট ১০০ েম্বভরর েভে প্রাথীর ডকায়াবলিাইং 

েম্বর হভি ৮০(আবশ)। ডকায়াবলিাইং েম্বর প্রাপ্ত ডেভেলপভেন্ট ম্যাভেজার-১ গভর্র ডজযষ্ঠোর বেবিভে পভোন্নবের বিভিচো করা হভি। 

(৮)   শুধুোে ২০১৭ সাভলর পভোন্নবেভর্াগ্য পেসমূভহর েভে বিভশষ ডেে বিভিচোয় রংপুর বিোভগর জন্য ০১টি পে এিং বসভলট 

বিোভগর জন্য ০১টি পে ডোট ০২(দুই)টি পে সংরবেে থাকভি। বিষয়টিভক েবিষ্যভে উোহরর্ বহভসভি গ্রহর্ করা র্াভি ো। এ দুটি পে 

শুধুোে রংপুর এিং বসভলট বিোভগর প্রাথীগভর্র ডেভে প্রভর্াজয হভি। েভি, রংপুর এিং বসভলট বিোভগর প্রাথীগর্ ডকায়াবলিাইং েম্বর 

৮০(আবশ) অজণভে ব্যথ ণ হভল ডসভেভে ডকায়াবলিাইং েম্বভরর সীো বশবথল করার বিষভয় পষ ণে বসদ্ধান্ত গ্রহর্ করভি। বসভলট বিোভগর 

জন্য সংরবেে ০১ (এক) টি পভে উপর্যক্ত প্রাথী পাওয়া ো ডগভল উক্ত সংরবেে পেটি শূন্য ো ডরভখ খুলো বিোভগর উপর্যক্ত প্রাথী দ্বারা 

পূরর্ করা র্াভি। 

 

 (ক) ডকাে ডেভেলপভেন্ট ম্যাভেজার-১ এর বিরুভদ্ধ আবথ ণক িা অন্য ডকাে বিষভয় অবেয়ে সংক্রান্ত বিষভয় বিোগীয় োেলা চলোে 

থাকভল ডসভেভে োেলা বেষ্পবি ো হওয়া পর্ ণন্ত বেবে পভোন্নবের জন্য বিভিবচে হভিে ো। 

 (খ)  ডকাে ডেভেলপভেন্ট ম্যাভেজার-১ এর বিরুভদ্ধ ডিৌজোরী োেলার অবেভর্াগপে োবখল িা দুেক কর্তণক োভয়রকৃে োেলার 

চাজণবশট োবখল িা ডিৌজোরী োেলা োভয়ভরর কর্তণপেীয় েঞ্জুরী প্রোে করা হভল অথিা উক্তরূপ কারভর্ ডগ্রিোর হভল উক্ত োেলা 

বেষ্পবি ো হওয়া পর্ ণন্ত বেবে পভোন্নবের জন্য বিভিবচে হভিে ো। 

 (গ) ডকাে ডেভেলপভেন্ট ম্যাভেজার-১ এর উপর ডকাে েন্ড আভরাপ করা হভল েভন্ডর ডেয়াে অবেিাবহে হওয়ার পর অথ ণাৎ েভন্ডর 

ডেয়াে ডশভষ লঘুেভন্ডর ডেভে ১ িছর এিং গুরুেভন্ডর ডেভে ২(দুই) িছর পভোন্নবেভর্াগ্য বিভিবচে হভিে ো। 

 (ঘ) ডকাে ডেভেলপভেন্ট ম্যাভেজার-১ বিোগীয় োেলা হভে অব্যাহবে ডপভল িা ডোষী সাব্যস্ত ো হভল িা দুেক কর্তণক োভয়রকৃে 

োেলা িা ডিৌজোরী োেলার অবেভর্াগ হভে অব্যাহবে ডপভল পে শূন্য থাকা সাভপভে বেবে পরিেী পভে পভোন্নবের জন্য বিভিবচে 

হভিে। 

 (ঙ) পভোন্নবে বিভিচোর জন্য প্রাথীভের কাভরা ডকাে ডেো থাকভল ডেোর বিষয়টি আেভল বেভে হভি, অথ ণাৎ ডেো পবরভশাধ ো হওয়া 

পর্ ণন্ত পভোন্নবে বিভিচোয় ডেয়া হভি ো  

 


