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স্মার  নাং: ২৭.৩২.০০০০.০০৭.১১.০০১.২০-৭৮৬                                                         তাসরখঃ ০৫/১০/২০২১ সরঃ। 
  

সিষয়ঃ সিসপসেসিসিএল এর “উপ-িহ ারী প্রদ্ ৌেলী (তসিৎ)” পদ্ে সনদ্য়াগপত্র। 

শ াল পাওয়ার শেনাদ্রেন শ াম্পাসন িাাংলাদ্েে সলসিদ্েড (সিসপসেসিসিএল) এর স্মার  নাং-২৭.৩২.০০০০.০০৭.১১.০০১-২০-০৬৪;     

তাসরখঃ ২১/০১/২০২০ সরঃ দ্বারা োসরকৃত সনদ্য়াগ সিজ্ঞসির পসরদ্প্রসিদ্ত সিসপসেসিসিএল এর সনদ্য়াগ  সিটির সুপাসরে এিাং যথাযথ 

 র্তপৃদ্ির অনুদ্িােন শিাতাদ্ি  সনদ্নাক্ত প্রাথী-শ  সিসপসেসিসিএল এর “উপ-িহ ারী প্রদ্ ৌেলী (তসিৎ)” পদ্ে সননিসণতৃ েদ্ত ৃ সনদ্য়াগ 

প্রোন  রা হদ্লা: 

ক্রঃ নাং শরাল ও প্রাথীর নাি  সপতার নাি ঠি ানা  পেসিত েির 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০১। 
শরাল:-১২০০০৭৪৩ 

েনাি নারায়ন চন্দ্র িিনৃ 
গােল চন্দ্র িিনৃ 

গ্রািঃ শিানারায়; ওয়াডঃৃ ০৫; ডা ঘরঃ তামু্বলপুর; 

উপদ্েলাঃ পীরগাছা; শেলাঃ রাংপুর। 

িাতারিািী িাইে অসিি, 

িদ্হেখালী,  ক্সিাোর 
 
 

সনদ্য়াদ্গর েতাৃিলী:- 
 

০১) চাকুসরর চুসক্তর শিয়াে: 

 ০১ (এ ) িছর সেিানসিে ালিহ এ চুসক্তর শিয়াে এ  নাগাদ্ি ০৩ (সতন) িছর পযনৃ্ত িলিৎ থা দ্ি যার প্রথি িছর সেিানসিে াল সহদ্িদ্ি গণ্য 

হদ্ি। সেিানসিে াল (০১ িছর) শেদ্ষ সনর্াৃসরত তথ্যাসে প্রাসি িাদ্পদ্ি চা সরদ্ত চুসক্তর পরিতী দ্যই িছদ্রর শিয়াে  ায ৃর  রা হদ্ি। 
 

০২) সেিানসিে াল ও পরিতী শিয়াে বৃসি/নিায়ন: 

  1) সেিানসিে াদ্ল তাঁর  িেৃিতা সনর্াৃসরত িাদ্নর সনন িদ্ল সিদ্িসচত হদ্ল িা যসে সতসন চা সরদ্ত িহাল থা ার অনুপদ্যাগী িদ্ল সিদ্িসচত হন িা 

চা সরর শিদ্ত্র শ াদ্না র্রদ্নর শৃঙ্খলাভঙ্গেসনত  াযকৃ্রি গৃহীত হদ্ল িা তথ্যগত ত্রুটি/সিচুুসত পসরলসিত হদ্ল প্রাথীর সনদ্য়াগ িাসতল িদ্ল গণ্য 

 রা হদ্ি এিাং শ ান  ারণ েোৃদ্না ছািাই তাঁদ্  চা সর হদ্ত অপিারণ  রা হদ্ি; 

2) সেিানসিে াল িদ্ন্তাষেন ভাদ্ি িম্পন্ন হদ্ল চা সরদ্ত চুসক্তর পরিতী দ্যই িছদ্রর শিয়াে  ায ৃর  রা হদ্ি এিাং পরিতীদ্ত শিাে ০৩ (সতন) 

িছর [সেিানসিে াল ০১(এ ) িছর + অিসেষ্ট ০২ (দ্যই) িছর] শিয়াোদ্ন্ত সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ অনুিাদ্র িদ্ন্তাষেন  

 িমৃূল্যায়ন ও যথাযথ  র্তপৃদ্ির সিিান্ত অনুযায়ী চুসক্তর শিয়াে বৃসি/নিায়ন  রা যাদ্ি; 

3) সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ অনুযায়ী সনর্াৃসরত লিুিাত্রা অেৃন ও িদ্ন্তাষেন   িমৃূল্যায়ন িাদ্পদ্ি ৬০ (ষাে) িছর পূণ ৃ

হওয়া পযনৃ্ত এ চুসক্তর শিয়াে নিায়নদ্যাগ্য হদ্ত পাদ্র; 
 

০৩) পুসলে শভসরসিদ্ েন: 

  শযাগোদ্নর িিয় সনিাৃসচত  প্রাথী-শ  স্বহদ্ে পূরণকৃত পুসলে প্রতুয়ন সিিরণী িরি েিা সেদ্ত হদ্ি এিাং িদ্ন্তাষেন  পুসলসে প্রসতপােন প্রাসি িাদ্পদ্ি 

০১(এ ) িছর সেিানসিে াদ্লর পর পরিতী চুসক্তসভসি  সনদ্য়ােদ্নর চুসক্ত স্বাির িম্পােন  রা হদ্ি। এ  (০১) িছর িিদ্য়র িদ্ে পুসলসে প্রসতপােন 

না পাওয়া শগদ্ল অথিা প্রসতপােন অিদ্ন্তাষেন  হদ্ল অথিা অন্যান্য পরীিার িনে সিথ্যা/ভুল প্রিাসণত হদ্ল শ ানরূপ  ারণ েোৃদ্না ছািাই প্রাথীর 

সনদ্য়াগ আদ্েে িাসতল  রা হদ্ি এিাং সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ এর সিসর্-৪.১(এি) অনুযায়ী ব্যিিা গ্রহণ  রা হদ্ি। [পুসলে 

প্রতুয়ন সিিরণী িরি সিসপসেসিসিএল এর ওদ্য়ি িাইদ্ে (www.cpgcbl.gov.bd) পাওয়া যাদ্ি এিাং ইদ্তািদ্ে প্রাথীর ই-শিইদ্ল উক্ত িরি প্রোন  রা 

হদ্য়দ্ছ] 
 

০৪) শিতন-ভাতাসে ও অন্যান্য সুসির্াসে   

 1) িাসি  মূল শিতন                      : ৪০,০০০/- (চসিে হাোর) ো া। 

 2) িাসি ভািা ভাতা     : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ ও সিসপসেসিসিএল শিতন  াঠাদ্িা-২০১৬ অনুযায়ী। 

 3) সচস ৎিা ভাতা           : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ ও সিসপসেসিসিএল শিতন  াঠাদ্িা-২০১৬ অনুযায়ী। 

 4) যানিাহন/যাতায়াত ভাতা : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ ও সিসপসেসিসিএল শিতন  াঠাদ্িা-২০১৬ অনুযায়ী। 

 5) শেসলদ্িান (োিসর /আিাসি )    : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ ও সিসপসেসিসিএল শিতন  াঠাদ্িা-২০১৬ অনুযায়ী। 

০৫) িাসষ ৃ শিতন বৃসি : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ ও সিসপসেসিসিএল শিতন  াঠাদ্িা-২০১৬ অনুযায়ী। 

০৬) উৎিি শিানাি : প্রসত িছর দ্য’টি উৎিি শিানাি, প্রসতটি উৎিদ্ির অব্যিহসত পূিিৃতী িাদ্ি গৃহীত মূল শিতদ্নর সভসিদ্ত। 

০৭) িাাংলা নিিষ ৃভাতা : অব্যিসহত পূিিৃতী িাদ্ি গৃহীত মূল শিতদ্নর ২০% হাদ্র। 

০৮) সেিা িহায়  ভাতা : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ ও সিসপসেসিসিএল শিতন  াঠাদ্িা-২০১৬ অনুযায়ী। 

০৯) ভ্রিণ ভাতা/দেসন  ভাতা : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ অনুযায়ী। 

১০) ছুটি  : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ অনুযায়ী। 

১১) ছুটি নগোয়ন  : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ অনুযায়ী। 

১২) ভসিষ্য তহসিল সুসির্া : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ অনুযায়ী। 

১৩) গ্রুপ ইন্স্ুু দ্রন্স্ সুসির্া : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ অনুযায়ী। 

১৪) গ্রাচুুইটি : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ অনুযায়ী। 



 

      www.cpgcbl.gov.bd                                                                         
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১৫) অন্যান্য সুসির্াসে : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ অনুযায়ী।  

১৬) োরসিদ্নেন/চা সরর অপিারণ : শ ানরূপ  ারণ েোৃদ্না ব্যসতদ্রদ্  ০৩ (সতন) িাদ্ির শনাটিে অথিা শনাটিদ্ের পসরিদ্ত ৃ০৩ (সতন) িাদ্ির 

মূল শিতদ্নর িিপসরিাণ অথ ৃ প্রোন  রত: এ সনদ্য়াগ োরসিদ্নেন/চা সরর অিিান  রার িিতা 

সিসপসেসিসিএল এর যথাযথ  র্তপৃি িাংরিণ  দ্র। 

১৭) শস্বচ্ছায় পেতুাগ : সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-২০১৭ এর সিসর্-৯.২ অনুযায়ী। 

১৮)  তবৃ্য পালদ্ন ব্যথতৃায় োরসিদ্নেন 

/চা সরচুুসত/ চা সরর অিিান 

: িাসষ ৃ লিুিাত্রা অেৃদ্ন ব্যথতৃা স াংিা দ্যনীসতগ্রে হওয়া স াংিা োসয়দ্ে চরি অিদ্হলা িা অিোচরণ 

ইতুাসের শিদ্ত্র সিসর্ শিাতাদ্ি  চা সরর অিিান  রা যাদ্ি। 

১৯) চাকুসরর সুসির্াসে : K) এই সনদ্য়াগপদ্ত্রর ১৮নাং েতাৃনুযায়ী চাকুসরর অিিান হদ্ল সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-

২০১৭ অনুযায়ী প্রাপ্য প্রাসন্ত  সুসির্াসে (গ্রাচুুইটি, ভসিষ্য তহসিল) (যসে থাদ্ ) প্রদ্েয় হদ্ি না। 

   L) যথাযথ শনাটিে ব্যসতদ্রদ্  চা সর হদ্ত পেতুাগ  রদ্ল সিসপসেসিসিএল ( িচৃারী) চাকুসর সিসর্িালা-

২০১৭ অনুযায়ী প্রাপ্য প্রাসন্ত  সুসির্াসে (গ্রাচুুইটি, ভসিষ্য তহসিল) (যসে থাদ্ ) প্রদ্েয় হদ্ি না। 

২০) সননসলসখত  াগেপত্রাসে শযাগোনপদ্ত্রর িদ্ঙ্গ োসখল  রদ্ত হদ্ি; অন্যথায় প্রাথীর শযাগোনপত্র গ্রহণ  রা হদ্ি না:- 

 K) িাম্প্রসত  শতালা পািদ্পাে ৃিাইদ্ের ০৪ (চার)  সপ রসিন ছসি; 

L) ি ল সেিাগত শযাগ্যতা ও চাকুসরর অসভজ্ঞতা (যসে থাদ্ ) িনেপদ্ত্রর িদ্ো সপ; 

M) শডাপ শেস্ট সরদ্পাে ৃ(গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাদ্েে ির াদ্রর অনুদ্িাসেত হািপাতাল/প্রসতষ্ঠান হদ্ত); 

N) োরীসর  সুিতা/স্বািুগত িনেপত্র [িহদ্যাগী অোপ  িা তদ্যরৃ্ধ্ পযাৃদ্য়র ির াসর ডাক্তার/িাাংলাদ্েে সিদ্যুৎ উন্নয়ন শিাদ্ডরৃ সচি শিসডদ্ ল অসিিার 

(সিএিও)/সিসভল িােৃন এর সন ে হদ্ত]। পরিতীদ্ত চাকুসর নিায়ন/শিয়াে বৃসির শিদ্ত্র উক্ত িনেপত্র পুনরায় প্রোন  রদ্ত হদ্ি; 

O) িতিৃান  িিৃদ্লর ছািপত্র (প্রদ্যােু শিদ্ত্র); 

P) োতীয় পসরচয়পদ্ত্রর িদ্ো সপ ও প্রাথীর সনে এলা ার িানীয় ইউসনয়ন পসরষে শচয়ারম্যান/শপৌরিভার শিয়র/ াউসন্স্লর/োসয়েপ্রাি  ি ৃতাৃ 

 র্ত ৃ প্রেি োতীয়তা/নাগসর  িনেপত্র; 

Q) পুসলসে তেদ্ন্তর েন্য সনর্াৃসরত পুসলে প্রতুয়ন সিিরণী িরি (স্বহদ্ে যথাযথভাদ্ি পূরণিহ)। 

২১) অন্যান্য েত:ৃ- 

 K) এ সনদ্য়াগ শযাগোদ্নর তাসরখ হদ্ত  ায ৃর হদ্ি ও চা সরদ্ত শযাগোদ্নর েন্য প্রাথীদ্  শ ান দেসন  ভাতা/যাতায়াত ভাতা প্রোন  রা হদ্ি না; 

L) প্রাথীদ্  সিসপসেসিসিএল এর শয শ ান িাদ্ন িেসল  রা যাদ্ি এিাং সতসন সিসপসেসিসিএল এর শয শ ান েিদ্র চা সর  রদ্ত িাে থা দ্িন; 

M) প্রাথীদ্  এই সনদ্য়াগাদ্েে োসরর পদ্রর শয শ ান তাসরদ্খ িম্পন্ন Covid-19 Test এর Negative Report িহ  িদৃ্িদ্ত্র সনসেষ্ট িিদ্য়র িদ্ে 

শযাগোন  রদ্ত হদ্ি। 
 

 

 

 

িসণতৃ পদ্ে শযাগোদ্নর েন্য প্রাথী-শ  তত্ত্বাির্ায়  প্রদ্ ৌেলী (পসরচালন) (ভারপ্রাি), সিসপসেসিসিএল িাতারিািী িাইে অসিি, িদ্হেখালী,  ক্সিাোর এর সন ে 

শযাগোনপত্র োসখল  রদ্ত হদ্ি এিাং এই আদ্েে োসরর ১৪ (শচৌদ্দ) সেদ্নর (১৯/১০/২০২১ সরঃ) িদ্ে পেসিত েিদ্র শযাগোন  রদ্ত হদ্ি। এই সনদ্য়াগপদ্ত্র 

উসিসখত েতাৃিলীর ব্যতুয় িা সনসেষৃ্ট িিয়িীিার িদ্ে  াদ্ে শযাগোন ব্যথ ৃহদ্ল তাঁর সনদ্য়াগ িাসতল িদ্ি ৃগণ্য হদ্ি। 
 

 

সনদ্েেৃক্রদ্ি- 

 

 

(শিাহাম্মে িসতউর রহিান) 

উপ-িহাব্যিিাপ   

(এইচআরএি এন্ড এডসিন) (ভারপ্রাি) 

ই-শিইল: cpgcblhr@gmail.com 
 

 

অনুসলসপ: (িেয় জ্ঞাতাদ্থ ৃও  াযাৃদ্থ)ৃ (শেুষ্ঠতার ক্রিানুিাদ্র নয়): 

1) ব্যিিাপনা পসরচাল , সিসপসেসিসিএল, ঢা া। 

2) সনিাৃহী পসরচাল  (অথ/ৃসপএন্ডসড/প্র ল্প), সিসপসেসিসিএল, ঢা া। 

3) উপ-িসচি, উন্নয়ন-২, সিদ্যুৎ সিভাগ, সিজ্বাখি িন্ত্রণালয়, ঢা া। 

4) প্রর্ান প্রদ্ ৌেলী (সপএন্ডসড), সিসপসেসিসিএল, ঢা া। 

5) শ াম্পাসন িসচি, সিসপসেসিসিএল, ঢা া। 

6) তত্ত্বাির্ায়  প্রদ্ ৌেলী (প্রস উরদ্িন্ট/সডোইন), সিসপসেসিসিএল, ঢা া। 

7) উপ-িহাব্যিিাপ  (সহিাি-অথ/ৃসনরীিা), সিসপসেসিসিএল, ঢা া। 

8) তত্ত্বাির্ায়  প্রদ্ ৌেলী (পসরচালন) (ভারপ্রাি), সিসপসেসিসিএল িাতারিািী িাইে অসিি, িদ্হেখালী,  ক্সিাোর (িসণতৃ প্রাথীর শযাগোনপত্র গ্রহণিহ 

প্রদ্য়ােনীয়  াযাৃসে িম্পােনপূি ৃ এইচআরএি এন্ড এডসিন সিভাগ, সিসপসেসিসিএল, ঢা া-শত শপ্ররদ্ণর েন্য সনদ্েেৃক্রদ্ি অনুদ্রার্  রা হদ্লা।) 

9) েনাি শিা: িসিউিাহ ির ার িবুে, িহ ারী শপ্রাগ্রািার, সিসপসেসিসিএল, ঢা া (সনদ্য়াগপত্রটি সিসপসেসিসিএল এর ওদ্য়িিাইদ্ে আপদ্লাদ্ডর অনুদ্রার্িহ)। 

10) অসিি  সপ/িাস্টার  সপ 

mailto:cpgcblhr@gmail.com

