পাওয়ার গ্রিড ক াম্পাগ্রি অব বাাংলাদেশ (গ্রপগ্রিগ্রিগ্রব) গ্রলিঃ
(বাাংলাদেশ গ্রবদ্যুৎ উন্নয়ি কবাদডরে এ টি অঙ্গ প্রগ্রিষ্ঠাি)

গ্রপগ্রিগ্রিগ্রব ভবি, আফিাব িগর, বাড্ডা, ঢা া-১২১২।
স্মার িাং- ২৭.২১.০০০০.২০১.১১.০০২.২১.৫১৩৪

িাগ্ররখিঃ ২৯/১১/২০২১ গ্রিস্টাব্দ

গ্রিদয়াগ গ্রবজ্ঞগ্রি
পাওয়ার গ্রিড ক াম্পাগ্রি অব বাাংলাদেশ (গ্রপগ্রিগ্রিগ্রব) গ্রলগ্রিদেড কেশব্যাপী িািীয় গ্রবদ্যুৎ গ্রিড পগ্ররচালি, িাংরক্ষণ ও উন্নয়ি াদি গ্রিদয়াগ্রিি। গ্রপগ্রিগ্রিগ্রবদি
গ্রিদয়াগদ াগ্য শূণ্য পদের গ্রবপরীদি গ্রিদনাক্ত পেিমূহ পূরদণর লদক্ষু বাাংলাদেদশর স্থায়ী িাগগ্রর দের গ্রি ে হদি েরখাস্ত আহবাি রা াদছিঃ
ক্রগ্রি িাং
১

২

৩

৪

পদের িাি, কবিি কিড ও কবিি কেল
জুগ্রিয়র গ্রহিাব িহ ারী
কবিি কিড-১১, কবিি কেল-২৩,০০০/- এবাং
চাকুরী গ্রবগ্রিিদি প্রদ ািু অন্যান্য ভািা/সুগ্রবিাগ্রে
জুগ্রিয়র ব্যগ্রক্তগি সচিব
কবিি কিড-১১, কবিি কেল- ২৩,০০০/- এবাং
চাকুরী গ্রবগ্রিিদি প্রদ ািু অন্যান্য ভািা/সুগ্রবিাগ্রে
জুগ্রিয়র ভান্ডার রক্ষ
কবিি কিড-১১, কবিি কেল-২৩,০০০/- এবাং
চাকুরী গ্রবগ্রিিদি প্রদ ািু অন্যান্য ভািা/সুগ্রবিাগ্রে
জুগ্রিয়র গ্রিরাপত্ত পগ্ররেশে
কবিি কিড-১১, কবিি কেল-২৩,০০০/- এবাং
চাকুরী গ্রবগ্রিিদি প্রদ ািু অন্যান্য ভািা/সুগ্রবিাগ্রে

পে িাংখ্যা
০৯ জন

১৫ জন

০৩ জন

১৫ জন

াগ্ররগরী িহায়
কবিি কিড-১৫, কবিি কেল-১৪,৫০০/- এবাং
চাকুরী গ্রবগ্রিিদি প্রদ ািু অন্যান্য ভািা/সুগ্রবিাগ্রে
৫

৬

২০০ িি

অগ্রফি িহায়
কবিি কিড-১৫, কবিি কেল = ১৪,৫০০/- এবাং
চাকুরী গ্রবগ্রিিদি প্রদ ািু অন্যান্য ভািা/সুগ্রবিাগ্রে

০৮ জন

গ্রশক্ষাগি ও অন্যান্য ক াগ্যিা
( ) ইউগ্রিগ্রি অনুদিাগ্রেি গ্রবশ্বগ্রবদ্যালয় হদি িাংগ্রিষ্ট গ্রবষদয় (গ্রহিাব/অর্ ে) িপদক্ষ গ্রিিীয় কেণীর
স্নাি (অিাি ে)/িিিাি গ্রডিী (বাগ্রণিু)।
(খ) গ্রম্পউোর গ্রশক্ষায় েক্ষিািহ িপদক্ষ বাাংলায় ৩০ /গ্রিগ্রিে এবাং ইাংদরিীদি ৪০/গ্রিগ্রিে
োইগ্রপাং েক্ষিা র্া দি হদব।
( ) ইউগ্রিগ্রি অনুদিাগ্রেি গ্রবশ্বগ্রবদ্যালয় হদি িাংগ্রিষ্ট গ্রবষদয় (দ ক াি গ্রবষয়) িপদক্ষ গ্রিিীয়
কেণীর স্নাি (অিাি ে)/িিিাি গ্রডিী।
(খ) গ্রম্পউোর গ্রশক্ষায় েক্ষিািহ িপদক্ষ বাাংলায় ৩০/গ্রিগ্রিে এবাং ইাংদরিীদি ৪০/গ্রিগ্রিে
োইগ্রপাং েক্ষিা র্া দি হদব।
( ) ইউগ্রিগ্রি অনুদিাগ্রেি গ্রবশ্বগ্রবদ্যালয় হদি িাংগ্রিষ্ট গ্রবষদয় (দ ক াি গ্রবষয়) িপদক্ষ গ্রিিীয়
কেণীর স্নাি (অিাি ে)/িিিাি গ্রডিী।
(খ) গ্রম্পউোর গ্রশক্ষায় েক্ষিািহ িপদক্ষ বাাংলায় ৩০/গ্রিগ্রিে এবাং ইাংদরিীদি ৪০/গ্রিগ্রিে
োইগ্রপাং েক্ষিা র্া দি হদব।
( ) ইউগ্রিগ্রি অনুদিাগ্রেি গ্রবশ্বগ্রবদ্যালয় হদি িাংগ্রিষ্ট গ্রবষদয় (দ ক াি গ্রবষয়) িপদক্ষ গ্রিিীয়
কেণীর স্নাি (অিাি ে)/িিিাি গ্রডিী।
(খ) গ্রম্পউোর গ্রশক্ষায় েক্ষিািহ িপদক্ষ বাাংলায় ৩০/গ্রিগ্রিে এবাং ইাংদরিীদি ৪০/গ্রিগ্রিে
োইগ্রপাং েক্ষিা র্া দি হদব।
( ) াগ্ররগরী গ্রশক্ষাদবাড ে হদি কিিাদরল ইদল ট্রগ্রিক্স/দিিাদরল ইদল গ্রট্র ুাল ওয়া েি/

ইদল গ্রট্র ুাল কিইিদেদিদে ওয়া িে / গ্রম্পউোর ও িথ্য প্রযুগ্রক্ত/প্ল্ুাগ্রবাং ও পাইপ
গ্রফটিাংি এ িপদক্ষ গ্রিিীয় গ্রবভাদগ এিএিগ্রি ( াগ্ররগরী) উত্তীণ ে।
অর্বা
এিএিগ্রি/োগ্রখল িিিাদির পরীক্ষায় িপদক্ষ গ্রিিীয় গ্রবভাদগ উত্তীণ ে এবাং াগ্ররগরী
গ্রশক্ষাদবাড ে র্তে স্বীকৃি প্রগ্রিষ্ঠাি হদি ইদল গ্রট্র ুাল/ইদল ট্রগ্রিক্স/ গ্রম্পউোর/প্ল্ুাগ্রবাং
গ্রবষদয় ০১ বছর কিয়ােী কবগ্রি কট্রড ক াি ে িম্পন্ন হদি হদব।
খ) প্রার্ীদ অবশ্যই সুস্বাদস্থর অগ্রি ারী হদি হদব।
( ) িপদক্ষ গ্রিিীয় গ্রবভাদগ এিএিগ্রি/োগ্রখল িিিাদির পরীক্ষায় উত্তীণ ে।

গ্রিদে েশাবলী/শিোবলীিঃ
(১) আিহী প্রার্ীদের অি-লাইদির িাধ্যদি আদবেি রদি হদব। আদবেি ফরদি গ্রিি োগ্ররি স্থাদি ছগ্রব (300 X 300 pixel) ও স্বাক্ষর (300 X 80 pixel) েুাি
দর িা িাংদ ািি রদি হদব। কেগ্রলে বাাংলাদেশ গ্রলিঃ এর ওদয়বিাইে http://pgcb.teletalk.com.bd অর্বা গ্রপগ্রিগ্রিগ্রব’র ওদয়ব িাইে
www.pgcb.gov.bd এ উদেগ্রখি গ্রিি োগ্ররি গ্রলাং এর িাধ্যদি ০৬-১২-২০২১ হদি ২৬-১২-২০২১ িাগ্ররদখর (রাগ্রি ১১:৫৯ ঘটি া প েন্ত) িদধ্য প্র াগ্রশি
“আদবেিপি পূরণ রার গ্রিয়িাবলী” অনুিরণ পূব ে আদবেি রা াদব।
(২) ারা িম্প্রগ্রি উদেগ্রখি ক াগ্যিার গ্রশক্ষাগি পরীক্ষায় অাংশিহণ দরদছি, গ্র ন্তু িাটিগ্রে ফদ ে পািগ্রি/এুাগ্রপয়াড ে (ফলাফল প্রিুাশী) প্রার্ীদের িাংগ্রিষ্ট পদে
আদবেি রার প্রদয়ািি কিই।
(৩) বগ্রণ েি পেিমূদহ আদবেদির কক্ষদি ৫০০/- (পাঁচশি) ো া কেগ্রলে বাাংলাদেশ গ্রলিঃ এর ক ক াি কিাবাইল িাংদ াগ হদি এিএিএি এর িাধ্যদি
http://pgcb.teletalk.com.bd অর্বা www.pgcb.gov.bd ওদয়ব িাইদে বগ্রণ েি গ্রিদে েশিা অনু ায়ী কপ্ররণ রদি হদব।
(৪) ববদেগ্রশ ইিগ্রস্টটিউে হদি গ্রডিীিারী প্রার্ীগদণর কক্ষদি বাাংলাদেদশর ইউগ্রিগ্রি/ির াদরর িাংগ্রিষ্ট েির/িাংস্থা হদি িিতুল্য গ্রডিীর প্রিুয়িপি প্রদয়ািি হদব।
(৫) গ্রশক্ষা িীবদির ক াি স্তদর ৩য় কেণী/গ্রবভাগ িহণদ াগ্য হদব িা, কবিি কিড ১১ এর কক্ষদি গ্রিগ্রিগ্রপএ/গ্রিগ্রপএ ৫.০০ কেদল নূন্যিি ২.৮২ ও ৪.০০ কেদল নূন্যিি
২.২৫ র্া দি হদব এবাং কবিি কিড ১৫ এর কক্ষদি গ্রিগ্রপএ ৫.০০ কেদল নূন্যিি ২.০০ র্া দি হদব। এর িীদচ ফলাফল প্রািদের আদবেি রার প্রদয়ািি কিই।
(৬) ২৫-০৩-২০২০ গ্রিিঃ িাগ্ররদখ াদের বয়ি ৩০ (গ্রিশ) বছর এর িদধ্য রদয়দছ এিি প্রার্ীগণ আদবেি রদি পারদবি। বীরমুগ্রক্তদ াদ্ধা/শহীে মুগ্রক্তদ াদ্ধাদের পুিন্যাদের কক্ষদি বয়ি িদব োচ্চ ৩২ (বগ্রিশ) বছর। িদব বীরমুগ্রক্তদ াদ্ধা/শহীে মুগ্রক্তদ াদ্ধাদের পুি- ন্যার পুি- ন্যা প্রার্ীর কক্ষদি বয়ি িদব োচ্চ ৩০ (গ্রিশ) বছর।
গ্রবভাগীয় প্রার্ীদের কক্ষদি বয়ি ৪০ (চগ্রেশ) বছর প েন্ত গ্রশগ্রর্লদ াগ্য।
(৭) ির ারী, আিা ির ারী, স্বায়ত্তশাগ্রিি বা ির ারী িাগ্রল ািািীি ক াম্পাগ্রিদি চাকুরীরি প্রার্ীদের র্া র্ র্তেপদক্ষর িাধ্যদি আদবেি রদি হদব অর্ োৎ
অিলাইদি পূরণকৃি আদবেি পদির হাড ে গ্রপ র্া র্ র্তেপদক্ষর িাধ্যদি িহাব্যবস্থাপ , গ্রপএন্ডএ, পাওয়ার গ্রিড ক াম্পাগ্রি অব বাাংলাদেশ (গ্রপগ্রিগ্রিগ্রব)
গ্রলগ্রিদেড, প্রিাি া োলয় ভবি, এগ্রভগ্রিউ-৩, িহুরুল ইিলাি গ্রিটি, আফিাবিগর, বাড্ডা, ঢা া-১২১২ বরাবর গ্রিি োগ্ররি িিদয়র িদধ্য কপ্ররণ রদি হদব।
(৮) ি ল কিলার প্রার্ীগণ আদবেি রদি পারদবি। িদব ির ার র্তে গ্রিি োগ্ররি ক াো অনুিরি পূব ে প্রার্ী গ্রিব োচি রা হদব। এদক্ষদি ক াো িাংক্রান্ত ির ারী
গ্রিদে েশিা/িীগ্রিিালা অনুিরণ দর াচাই-বাছাই প্রগ্রক্রয়া িম্পন্ন রা হদব।
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(৯) চূড়ান্তভাদব গ্রিব োগ্রচি প্রার্ীদ ০১ (এ ) বছদরর প্রদবশি িহ ০৫ বছদরর িন্য চুগ্রক্তগ্রভগ্রত্ত গ্রিদয়াগ প্রোি রা হদব। প্রদবশি াল িফলিার িদঙ্গ িম্পন্ন রদল
গ্রপগ্রিগ্রিগ্রব’র চাকুরী গ্রবগ্রি অনু ায়ী চাকুরী গ্রিগ্রিি রা হদব এবাং ব্যগ্রক্তগি িে মূল্যায়দির গ্রভগ্রত্তদি পরবিীদি চাকুরী চুগ্রক্ত িবায়ি রা হদব।
(১০) ক বলিাি উপদর বগ্রণ েি ক াগ্যিা িম্পন্ন ব্যগ্রক্তগণদ র্া র্ প্রগ্রক্রয়ায় আদবেি রার িন্য অনুদরাি রা হদলা। ব্যগ্রক্তগি/গ্রশক্ষাগি/দ াো ইিুাগ্রে িাংক্রান্ত ক
ক াি িথ্য/েগ্রললাগ্রে কগাপি বা ভুল িথ্য প্রোি দর আদবেি রদল পরবিীদি িার আদবেি/গ্রিদয়াগ বাগ্রিল বদল গণ্য হদব।
(১১) গ্রপগ্রিগ্রিগ্রব র্তেপক্ষ এই গ্রিদয়াগ স্থগ্রগি/বাগ্রিল/গ্রিদয়াদগর গ্রবষদয় ক ক াি িরদণর গ্রিদ্ধান্ত িহদণর ক্ষিিা িাংরক্ষণ দর।
(১২) ক ক াি িরদির িেবীর বা ব্যগ্রক্তগি ক াগাদ াগ প্রার্ীর অদ াগ্যিা গ্রহদিদব গণ্য হদব।
িহাব্যবস্থাপ (গ্রপএন্ডএ)
গ্রপগ্রিগ্রিগ্রব
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