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“শনাটিে” 
 

শ াল পাওয়ার শেনাদ্রেন শ াম্পাসন িাাংলাদ্েে সলসিদ্েড (সিসপসেসিসিএল) এর “িহ ারী ব্যিস্থাপ  (সহিাি-অর্ ে/সনরীক্ষা)” ও “িহ ারী 

ব্যিস্থাপ  (এইচআরএি/এডসিন)” এর শূন্য পদ্ে েনিল সনদ্য়াদ্গর সনসিত্ত গত ২৪-০৯-২০২১ সরঃ তাসরদ্খ অনুসষ্ঠত সলসখত পরীক্ষায় উত্তীর্ ে 

প্রার্ীদ্ের শরাল নম্বর, সনি োচনী শিৌসখ  পরীক্ষার তাসরখ, িিয় ও স্থান সনম্নরূপ:  
 

 ) িহ ারী ব্যিস্থাপ  (সহিাি-অর্ ে/সনরীক্ষা) 
 

সলসখত পরীক্ষায় উত্তীর্ ে প্রার্ীদ্ের শরাল নম্বর শিাে প্রার্ী শিৌসখ  পরীক্ষা গ্রহদ্র্র তাসরখ, িার ও িিয় স্থান 

১২০০১৬; ১২০০৭২; ১২০০৭৮; ১২০১২৯; 

১২০১৩০; ১২০১৪৭; ১২০১৭৪; ১২০১৮১; 

১২০১৮২; ১২০১৮৩; ১২০২০৯; ১২০২৫১; 

১২০২৬৪;   ১২০২৭১। 

১৪ (দ্চৌদ্দ) 

েন 

২৫-১০-২০২১ সরঃ; 

শরাে- শিািিার; 

িিয়:- সি াল-০৩.০০ ঘটি া; 

সিসপসেসিসিএল  দ্প োদ্রে অস ি, 

শিারা  ইউসন  হাইেি, শলদ্েল-

১৭, ১১৭  ােী নেরুল ইিলাি 

এসেসনউ, ইস্কােন গাদ্ড েন, ঢা া 

  

 

খ) িহ ারী ব্যিস্থাপ  (এইচআরএি/এডসিন) 
 

সলসখত পরীক্ষায় উত্তীর্ ে প্রার্ীদ্ের শরাল নম্বর শিাে প্রার্ী শিৌসখ  পরীক্ষা গ্রহদ্র্র তাসরখ, িার ও িিয় স্থান 

১১০০০৬; ১১০০২২; ১১০০৫০; ১১০০৬৯; 

১১০০৭২;    ১১০০৮৬। 

০৬ (ছয়) 

েন 

২৬-১০-২০২১ সরঃ; 

শরাে- িঙ্গলিার; 

িিয়:- সি াল-০৪.০০ ঘটি া; 

সিসপসেসিসিএল  দ্প োদ্রে অস ি, 

শিারা  ইউসন  হাইেি, শলদ্েল-

১৭, ১১৭  ােী নেরুল ইিলাি 

এসেসনউ, ইস্কােন গাদ্ড েন, ঢা া 
 

 

 

 

সনদ্ে েেনা:- 

1) আগািী ১৭-১০-২০২১ সরঃ তাসরদ্খর িদ্ে উপসরউক্ত ছ  (  ও খ) এ িসর্ েত শরাল নম্বদ্রর প্রার্ীগর্-দ্  সনদ্ম্নাক্ত  াগেপত্রাসে 

িরািসর/ডা দ্যাদ্গ/কুসরয়ার িাসে েি এর িােদ্ি এইচআরএি এন্ড এডসিন সিোগ, সিসপসেসিসিএল, ঢা া-দ্ত োসখল  রদ্ত হদ্ি: 

K) এি.এি.সি, এইচ.এি.সি, স্নাত  ও স্নাতদ্ াত্তর (প্রদ্যােু শক্ষদ্ত্র) পাদ্ের িনেপত্র ও ট্রান্সসিপ্ট/িা েিসেে এর  দ্ো সপ; 

L) োতীয় পসরচয়পত্র (এনআইসড)  াদ্ড ের  দ্ো সপ; 

M) প্রার্ীর সনে এলা ার স্থানীয় ইউসনয়ন পসরষে শচয়ারম্যান/দ্পৌরিোর শিয়র/ াউসন্সলর/ওয়াড ে  সিেনার/োসয়ত্বপ্রাপ্ত  ি ে তো  র্তে  

প্রেত্ত োতীয়তা/নাগসর ত্ব িনেপদ্ত্রর  দ্ো সপ; 

N) ির াসর-আধাির াসর, স্বায়ত্তোসিত অর্িা ির াসর িাসল ানাধীন শ াম্পাসন/প্রসতষ্ঠান এ  ি েরতদ্ের যর্াযর্  র্তেপদ্ক্ষর অনুিসতপত্র; 

O) সিদ্েে শর্দ্  অসেেত সডগ্রীধারী প্রার্ীদ্ের শক্ষদ্ত্র যর্াযর্  র্তেপক্ষ  র্তে  প্রেত্ত ইকুইেুাদ্লন্স িনদ্ের  সপ েিা প্রোন  রদ্ত হদ্ি। 
 

2)  াগেপত্রাসে োসখদ্লর শক্ষদ্ত্র খাদ্ির উপর িািসেদ্  প্রার্ীর নাি, শরাল নম্বর, পদ্ের নাি, সনে শেলা, শিািাইল নাং, ই-দ্িইল ও িতেিান 

ঠি ানা স্পষ্টোদ্ি উদ্েখ  রদ্ত হদ্ি; 

3) শ ান প্রার্ী সনদ্য়াগ সিজ্ঞসপ্তর ি ল েতে পূরর্ না  রদ্ল উক্ত প্রার্ী শিৌসখ  পরীক্ষায় অাংেগ্রহদ্র্ অদ্যাগ্য সহদ্িদ্ি সিদ্িসচত হদ্ি; 

4) সনি োচনী শিৌসখ  পরীক্ষায় অাংেগ্রহদ্র্র লদ্ক্ষু প্রার্ী-দ্  সলসখত পরীক্ষার প্রদ্িেপত্র িদ্ঙ্গ আনদ্ত হদ্ি; 

5) শিৌসখ  পরীক্ষায় অাংেগ্রহদ্র্র িিয় প্রার্ীদ্ের ি ল িনেপদ্ত্র মূল সপ ও অন্যান্য চাসহত  াগেপত্র িদ্ঙ্গ আনদ্ত হদ্ি এিাং সিসপসেসিসিএল 

 র্তেপক্ষ-দ্  প্রেে েন  রদ্ত হদ্ি। 

6) শ ান প্রার্ী  াগেপত্র েিাোদ্নর সনধ োসরত িিয় অর্ োৎ ১৭/১০/২০২১ সরঃ তাসরদ্খর িদ্ে চাসহত  াগেপত্র োসখদ্ল ব্যর্ ে হদ্ল সতসন শিৌসখ  

পরীক্ষায় অাংেগ্রহদ্র্র েন্য অদ্যাগ্য িদ্ল সিদ্িসচত হদ্িন এিাং শ ান প্রার্ী সনধ োসরত তাসরখ ও িিদ্য় শিৌসখ  পরীক্ষায় অাংেগ্রহদ্র্ ব্যর্ ে হদ্ল 

তাঁর প্রার্ীতা িাসতল িদ্ল গণ্য হদ্ি। পরিতীদ্ত শ ান প্র ার আদ্িেন গ্রহর্দ্যাগ্য হদ্ি না; 

7) সনি োচনী শিৌসখ  পরীক্ষায় অাংেগ্রহদ্র্র েন্য প্রার্ীদ্ের শ ান প্র ার টিএ/সডএ প্রোন  রা হদ্ি না এিাং আদ্িেনপত্র িাছাই ও সনদ্য়াদ্গর শক্ষদ্ত্র 

সিসপসেসিসিএল  র্তেপদ্ক্ষর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত িদ্ল গণ্য হদ্ি। 
 

যর্াযর্  র্তেপদ্ক্ষর সনদ্ে েেিদ্ি এই আদ্েে োসর  রা হদ্লা। 

 
(দ্িাহাম্মে িসতউর রহিান) 
 

উপ-িহাব্যিস্থাপ   

(এইচআরএি এন্ড এডসিন) (োরপ্রাপ্ত) 

         এিাং 

সনি োচনী  সিটির িেস্য িসচি 

তাসরখঃ ১০/১০/২০২১ সরঃ 
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