স্মারক নং- ২৭.২১.০০০০.২০১.১১.০০২.২১.৫১৩৪

তাররখঃ ২৯/১১/২০২১ররঃ

রনয় াগ
পাও ার রিড ককাম্পারন অব বাংলায়েশ (রপরিরিরব) রলরিয়েড কেশব্যাপী িাতী রবদ্যুৎ রিড পররচালন, িংরক্ষণ ও
উন্ন ন কায়ি রনয় ারিত। রপরিরিরবয়ত রনয় াগয় াগ্য শূণ্য পয়ের রবপরীয়ত রনয়নাক্ত পেিমূহ পূরয়ণর লয়ক্ষু বাংলায়েয়শর
স্থা ী নাগররকয়ের রনকে হয়ত েরখাস্ত আহবান করা ায়ছঃ

নং

১

২

৩

৪

পয়ের নাি, কবতন কিড ও
কবতন কস্ক্ল
জুরন র রহিাব িহকারী
কবতন কিড-১১,
কবতন কস্ক্ল-২৩,০০০/- এবং
চাকুরী রবরর্িয়ত প্রয় ািু
ভাতা/সুরবর্ারে
জুরন র ব্যরক্তগত িরচব
কবতন কিড-১১,
কবতন কস্ক্ল- ২৩,০০০/- এবং
চাকুরী রবরর্িয়ত প্রয় ািু
ভাতা/সুরবর্ারে
জুরন র ভান্ডার রক্ষক
কবতন কিড-১১,
কবতন কস্ক্ল-২৩,০০০/- এবং
চাকুরী রবরর্িয়ত প্রয় ািু
ভাতা/সুরবর্ারে
জুরন র রনরাপত্তা পররেশেক
কবতন কিড-১১,
কবতন কস্ক্ল-২৩,০০০/- এবং
চাকুরী রবরর্িয়ত প্রয় ািু
ভাতা/সুরবর্ারে
কাররগরী িহা ক
কবতন কিড-১৫,
কবতন কস্ক্ল-১৪,৫০০/- এবং
চাকুরী রবরর্িয়ত প্রয় ািু
ভাতা/সুরবর্ারে

রশক্ষাগত ও অন্যান্য ক াগ্যতা

০৯

(ক) ইউরিরি অনুয়িারেত রবশ্বরবদ্যাল হয়ত িংরিষ্ট রবষয় (রহিাব/অর্থে)
কিপয়ক্ষ রিতী কেণীর স্নাতক (অনািে)/িিিান রডিী (বারণিু)।
(খ) করম্পউোর রশক্ষা েক্ষতািহ কিপয়ক্ষ বাংলা ৩০ /রিরনে এবং
ইংয়রিীয়ত ৪০/রিরনে োইরপং েক্ষতা র্থাকয়ত হয়ব।

১৫

(ক) ইউরিরি অনুয়িারেত রবশ্বরবদ্যাল হয়ত িংরিষ্ট রবষয় (য় ককান
রবষ ) কিপয়ক্ষ রিতী কেণীর স্নাতক (অনাি ে)/িিিান রডিী।
(খ) করম্পউোর রশক্ষা েক্ষতািহ কিপয়ক্ষ বাংলা ৩০/রিরনে এবং
ইংয়রিীয়ত ৪০/রিরনে োইরপং েক্ষতা র্থাকয়ত হয়ব।

০৩

(ক) ইউরিরি অনুয়িারেত রবশ্বরবদ্যাল হয়ত িংরিষ্ট রবষয় (য় ককান
রবষ ) কিপয়ক্ষ রিতী কেণীর স্নাতক (অনাি ে)/িিিান রডিী।
(খ) করম্পউোর রশক্ষা েক্ষতািহ কিপয়ক্ষ বাংলা ৩০/রিরনে এবং
ইংয়রিীয়ত ৪০/রিরনে োইরপং েক্ষতা র্থাকয়ত হয়ব।

১৫

(ক) ইউরিরি অনুয়িারেত রবশ্বরবদ্যাল হয়ত িংরিষ্ট রবষয় (য় ককান
রবষ ) কিপয়ক্ষ রিতী কেণীর স্নাতক (অনাি ে)/িিিান রডিী।
(খ) করম্পউোর রশক্ষা েক্ষতািহ কিপয়ক্ষ বাংলা ৩০/রিরনে এবং
ইংয়রিীয়ত ৪০/রিরনে োইরপং েক্ষতা র্থাকয়ত হয়ব।

অন্যান্য

অন্যান্য

অন্যান্য

অন্যান্য

(ক) কাররগরী রশক্ষায়বাড ে হয়ত কিনায়রল ইয়লকট্ররনক্স/য়িনায়রল
অন্যান্য

৫

৬

পে
িংখ্যা

২০০

অরফি িহা ক
কবতন কিড-১৫,
কবতন কস্ক্ল- ১৪,৫০০/- এবং
চাকুরী রবরর্িয়ত প্রয় ািু অন্যান্য
ভাতা/সুরবর্ারে

০৮

ইয়লকরট্রকুাল ও াকেি/ ইয়লকরট্রকুাল কিইনয়েয়নয়ে
ও াকেি/করম্পউোর ও তথ্য প্রযুরক্ত/প্ল্ুারবং ও পাইপ
রফটিংি এ কিপয়ক্ষ রিতী রবভায়গ এিএিরি (কাররগরী) উত্তীণ ে।
অর্থবা
এিএিরি/োরখল িিিায়নর পরীক্ষা কিপয়ক্ষ রিতী
রবভায়গ উত্তীণ ে এবং কাররগরী রশক্ষায়বাড ে কর্তেক স্বীকৃত
প্ররতষ্ঠান হয়ত ইয়লকরট্রকুাল/ ইয়লকট্ররনক্স/ করম্পউোর/
প্ল্ুারবং রবষয় ০১ বছর কি ােী কবরিক কট্রড ককািে িম্পন্ন হয়ত হয়ব।
খ) প্রার্থলয়ক অবশ্যই সুস্বায়স্থুর অরর্কারী হয়ত হয়ব।
(ক) কিপয়ক্ষ রিতী রবভায়গ এিএিরি/োরখল িিিায়নর পরীক্ষা
উত্তীণ ে।

রনয়ে েশাবলী/শতোবললঃ
(১) আিহী প্রার্থলয়ের অন-লাইয়নর িাধ্যয়ি আয়বেন করয়ত হয়ব। আয়বেন ফরয়ি রনর্ োররত স্থায়ন ছরব (300 X 300
pixel) ও স্বাক্ষর (300 X 80 pixel) স্ক্ুান কয়র তা িংয় ািন করয়ত হয়ব। কেরলেক বাংলায়েশ রলঃ এর
ওয় বিাইে htpp://pgcb.teletalk.com.bd অর্থবা রপরিরিরব’র ওয় ব িাইে www.pgcb.gov.bd এ
উয়েরখত রনর্ োররত রলংক এর িাধ্যয়ি ০৬-১২-২০২১ হয়ত ২৬-১২-২০২১ তাররয়খর (রারি ১১:৫৯ ঘটিকা প েন্ত)
িয়ধ্য প্রকারশত “আয়বেনপি পূরণ করার রন িাবলী” অনুিরণ পূব েক আয়বেন করা ায়ব।
ে
(২) ারা িম্প্ররত উয়েরখত ক াগ্যতার রশক্ষাগত পরীক্ষা অংশিহণ কয়রয়ছন, রকন্তু িাটিরফয়কে
পানরন/এুারপ াড ে
(ফলাফল প্রতুাশী) প্রার্থলয়ের িংরিষ্ট পয়ে আয়বেন করার প্রয় ািন কনই।
(৩) বরণ েত পেিমূয়হ আয়বেয়নর কক্ষয়ি ৫০০/- (পাঁচশত) োকা কেরলেক বাংলায়েশ রলঃ এর ক ককান কিাবাইল িংয় াগ
হয়ত এিএিএি এর িাধ্যয়ি htpp://pgcb.teletalk.com.bd অর্থবা www.pgcb.gov.bd ওয় ব িাইয়ে বরণ েত
রনয়ে েশনা অনু া ী কপ্ররণ করয়ত হয়ব।
(৪) ববয়েরশক ইনরিটিউে হয়ত রডিীর্ারী প্রার্থলগয়ণর কক্ষয়ি বাংলায়েয়শর ইউরিরি/িরকায়রর িংরিষ্ট েপ্তর/িংস্থা
হয়ত িিতুল্য রডিীর প্রতু নপি প্রয় ািন হয়ব।
(৫) রশক্ষা িীবয়নর ককান স্তয়র ৩ কেণী/রবভাগ িহণয় াগ্য হয়ব না, কবতন কিড ১১ এর কক্ষয়ি রিরিরপএ/রিরপএ ৫.০০
কস্ক্য়ল নূন্যতি ২.৮২ ও ৪.০০ কস্ক্য়ল নূন্যতি ২.২৫ র্থাকয়ত হয়ব এবং কবতন কিড ১৫ এর কক্ষয়ি রিরপএ ৫.০০
কস্ক্য়ল নূন্যতি ২.০০ র্থাকয়ত হয়ব। এর নীয়চ ফলাফল প্রাপ্তয়ের আয়বেন করার প্রয় ািন কনই।
(৬) ২৫-০৩-২০২০ ররঃ তাররয়খ ায়ের ব ি ৩০ (রিশ) বছর এর িয়ধ্য রয় য়ছ এিন প্রার্থলগণ আয়বেন করয়ত পারয়বন।
বীর মুরক্তয় াদ্ধা/শহীে মুরক্তয় াদ্ধায়ের পুি-কন্যায়ের কক্ষয়ি ব ি িয়ব োচ্চ ৩২ (বরিশ) বছর। তয়ব বীর
মুরক্তয় াদ্ধা/শহীে মুরক্তয় াদ্ধায়ের পুি-কন্যার পুি-কন্যা প্রার্থলর কক্ষয়ি ব ি িয়ব োচ্চ ৩০ (রিশ) বছর। রবভাগী
প্রার্থলয়ের কক্ষয়ি ব ি ৪০ (চরেশ) বছর প েন্ত রশরর্থলয় াগ্য।

(৭) িরকারী, আর্া িরকারী, স্বা ত্তশারিত বা িরকারী িারলকানার্ীন ককাম্পারনয়ত চাকুরীরত প্রার্থলয়ের র্থা র্থ কর্তেপয়ক্ষর
িাধ্যয়ি আয়বেন করয়ত হয়ব অর্থোৎ অনলাইয়ন পূরণকৃত আয়বেন পয়ির হাডে করপ র্থা র্থ কর্তেপয়ক্ষর িাধ্যয়ি
িহাব্যবস্থাপক, রপএন্ডএ, পাও ার রিড ককাম্পারন অব বাংলায়েশ (রপরিরিরব) রলরিয়েড, প্রর্ান কা োল ভবন, এরভরনউ৩, িহুরুল ইিলাি রিটি, আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২ বরাবর রনর্ োররত িিয় র িয়ধ্য কপ্ররণ করয়ত হয়ব।
(৮) িকল কিলার প্রার্থলগণ আয়বেন করয়ত পারয়বন। তয়ব িরকার কর্তেক রনর্ োররত ককাো অনুিরন পূব েক প্রার্থল রনব োচন করা
হয়ব। এয়ক্ষয়ি ককাো িংক্রান্ত িরকারী রনয়ে েশনা/নীরতিালা অনুিরণ কয়র াচাই-বাছাই প্ররক্র া িম্পন্ন করা হয়ব।
(৯) চূড়ান্তভায়ব রনব োরচত প্রার্থলয়ক ০১ (এক) বছয়রর প্রয়বশন িহ ০৫ বছয়রর িন্য চুরক্তরভরত্তক রনয় াগ প্রোন করা হয়ব।
প্রয়বশনকাল িফলতার িয়ে িম্পন্ন করয়ল রপরিরিরব’র চাকুরী রবরর্ অনু া ী চাকুরী রনরিত করা হয়ব এবং
ব্যরক্তগত কিে মূল্যা য়নর রভরত্তয়ত পরবতলয়ত চাকুরী চুরক্ত নবা ন করা হয়ব।
(১০) ককবলিাি উপয়র বরণ েত ক াগ্যতা িম্পন্ন ব্যরক্তগণয়ক র্থা র্থ প্ররক্র া আয়বেন করার িন্য অনুয়রার্ করা হয়লা।
ব্যরক্তগত/রশক্ষাগত/য়কাো ইতুারে িংক্রান্ত ক ককান তথ্য/েরললারে কগাপন বা ভুল তথ্য প্রোন কয়র আয়বেন করয়ল
পরবতলয়ত তার আয়বেন/রনয় াগ বারতল বয়ল গণ্য হয়ব।
(১১) রপরিরিরব কর্তেপক্ষ এই রনয় াগ স্থরগত/বারতল/রনয় ায়গর রবষয় ক ককান র্রয়ণর রিদ্ধান্ত িহয়ণর ক্ষিতা িংরক্ষণ কয়র।
(১২) ক ককান র্রয়নর তেবীর বা ব্যরক্তগত ক াগায় াগ প্রার্থলর অয় াগ্যতা রহয়িয়ব গণ্য হয়ব।
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