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স্মার  নাং: ২৭.৩২.০০০০.০০৭.১১.০০২.২১-৩৩৪                                                                                      তাসরখঃ ০২/০৫/২০২১ সরঃ 

“সনদ্য়াগ সিজ্ঞসি” 
 

শ াল পাওয়ার শেনাদ্রেন শ াম্পাসন িাাংলাদ্েে সলসিদ্েড (গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাদ্েে ির াদ্রর েতভাগ িাসল ানাধীন এ টি প্রসতষ্ঠান) এর অধীদ্ন সনম্নিসণ িত পদ্ে 

সনদ্য়াদ্গর লদ্যু িাাংলাদ্েদ্ের প্রকৃত নাগসর দ্ের সন ে শেদ্  েতি িাদ্পদ্য েরখাস্ত আহিান  রা যাদ্ছঃ 
 

 

ক্রঃ নাং পদ্ের নাি এিাং মূল শিতন িাংখ্যা সেযাগত শযাগ্যতা ও অসভজ্ঞতা িয়ি িীিা 

০১। িহ ারী ব্যিস্থাপ  (সনরাপত্তা) 

মূল শিতন: ৫২,০০০/- 

০১ 

(এ ) 

 

• ির ার  র্তি  স্বীকৃত সেযা প্রসতষ্ঠান শেদ্  এইচএিসি/িিিান/তদ্যর্ধ্ি সডগ্রী; 

• প্রােীদ্  অিশ্যই িেস্ত্র িাসহনী/সিসেসি এর অিিরপ্রাি ওয়াদ্রন্ট অসিিার/সিসনয়র ওয়াদ্রন্ট 
অসিিার/িাস্টার ওয়াদ্রন্ট অসিিার িা িাাংলাদ্েে পুসলে এর ইন্সদ্পক্টার পয িাদ্য়র  ি ি তিা হদ্ত হদ্ি; 

• িেস্ত্র িাসহনীর শগাদ্য়ন্দা োখা/সনরাপত্তা সিভাদ্গ  ি ি অসভজ্ঞতািম্পন্ন এিাং প্রসতরযা/আধািািসর  
িাসহনীর আইন প্রদ্য়াগ ারী  ি ি তিাগণ অগ্রাসধ ার পাদ্িন। 

িদ্ি িাচ্চ ৪৫ িছর; 

(০২/০৫/২০২১ সরঃ এ) 

 
 

ভাতা ও অন্যান্য সুসিধাঃ 
 

K) সিসপসেসিসিএল এর শপ-দ্েল-২০১৬ অনুযায়ী িাসি ভািা, প্রসত িছর ০২(দ্যই) টি উৎিি ভাতা, নিির্ ি ভাতা, শযৌে ভসিষ্য তহসিল, গ্রুপ ইন্সযুদ্রন্স, অসেিত ছুটি নগোয়ন, 

গ্রাচ্যুইটি, সচস ৎিা ভাতা প্রাপ্য হদ্িন; 

L)  ি ি তিা/ ি িচারী  র্তি  আয় র প্রোন  রদ্ত হদ্ি। 
 

চাকুসরর ধরণঃ 
 

প্রােসি ভাদ্ি ০৩(সতন) িছদ্রর েন্য চ্যসি সভসত্তদ্ত সনদ্য়াগদ্যাগ্য এিাং িদ্তার্েন   ি িমূল্যায়ন (Performance Appraisal) এর সভসত্তদ্ত ব্যিস্থাপনা পসরচাল , 

সিসপসেসিসিএল এর অনুদ্িােনক্রদ্ি চাকুসরর শিয়াে ৬০(র্াে) িছর িয়ি পয িত নিায়নদ্যাগ্য। 
 

িাধারণ েতিািলীঃ 

1) ির াসর-আধাির াসর, স্বায়ত্তোসিত অেিা ির াসর িাসল ানাধীন শ াম্পাসন/প্রসতষ্ঠান এ  ি িরতদ্ের যোযে  র্তিপদ্যর িাধ্যদ্ি আদ্িেন  রদ্ত হদ্ি; 

2) সেযা েীিদ্নর শ ান পরীযায় ৩য় সিভাগ/দ্েণী প্রািদ্ের আদ্িেন গ্রহনদ্যাগ্য হদ্ি না। শগ্রসডাং পদ্ধসতদ্ত পাদ্ির শযদ্ে সেসপএ-৫ শেদ্ল ন্যুনতি-৪.০০ এিাং সিসেসপএ-৪ শেদ্ল 

ন্যুনতি-২.৭৫ প্রাি হদ্ত হদ্ি; সিদ্েে শেদ্  অসেিত সডগ্রীধারী প্রােীদ্ের শযদ্ে যোযে  র্তিপয  র্তি  প্রেত্ত ইকুইভুাদ্লন্স িনদ্ের  সপ েিা প্রোন  রদ্ত হদ্ি; 

3) শ ান প্র ার তেসির/সুপাসরে প্রােীর অদ্যাগ্যতা প্রিাণ  রদ্ি এিাং িয়ি প্রিাদ্ণর েন্য শ ান এসিদ্ডসভে গ্রহণদ্যাগ্য নয়; 
4) আদ্িেনপে িাছাইদ্য়র পর শুধু উপযুি সহিাদ্ি সিদ্িসচত প্রােীদ্ের সনদ্য়াগ পরীযায় ডা া হদ্ি। সনি িাচনী সনদ্য়াগ পরীযায় অাংেগ্রহদ্ণর েন্য প্রােীদ্ের শ ান প্র ার টিএ/সডএ 

প্রোন  রা হদ্ি না; 

5) শ ান তথ্য শগাপন  দ্র িা ভুল তথ্য প্রোন  দ্র চা সরদ্ত সনদ্য়াগপ্রাি হদ্ল িাংসিষ্ট প্রােীর সনদ্য়াগাদ্েে িাসতল  রা হদ্ি এিাং তার সিরুদ্দ্ধ সিসপসেসিসিএল ( ি িচারী) চাকুসর 

সিসধিালা-২০১৭ এর সিসধ-৪.১(এি) অনুযায়ী ব্যিস্থা গ্রহণিহ আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহণ  রা হদ্ি;  

6) প্রােীর অাংেগ্রহণমূল  শনর্তদ্ের গুণািসল ো দ্ত হদ্ি এিাং িাাংলা ও ইাংদ্রসেদ্ত শযাগাদ্যাগ েযতািহ  সম্পউোর চালনায় পারেেী হদ্ত হদ্ি; 
7) শ ান  ারণ েে িাদ্না ব্যাসতদ্রদ্  সিসপসেসিসিএল  র্তিপয শয শ ান েরখাস্ত/ি ল েরখাস্ত িা সনদ্য়াগ প্রসক্রয়া িাসতদ্লর যিতা রাদ্খ; 

8) সিজ্ঞসিদ্ত উসিসখত পদ্ের হ্রাি/বৃসদ্ধ  রার অসধ ার সিসপসেসিসিএল  র্তিপয িাংরযণ  দ্র এিাং আদ্িেনপে িাছাই ও সনদ্য়াদ্গর শযদ্ে সিসপসেসিসিএল  র্তিপদ্যর সিদ্ধাত 
চূিাত িদ্ল গণ্য হদ্ি; 
 

আদ্িেন প্রসক্রয়াঃ  

1) আগ্রহী প্রােীগণদ্  (www.cpgcbl.gov.bd) হদ্ত সনধ িাসরত ‘আদ্িেন িরি’ িাংগ্রহপূি ি  আদ্িেন  রদ্ত হদ্ি এিাং আদ্িেন িরি ও আদ্িেনপে পূরণ িাংক্রাত সনয়িািলী ও 

েতিািলী সনদ্য়াগ প্রসক্রয়া চলিান অিস্থায় ০২/০৫/২০২১ হদ্ত ২৯/০৫/২০২১ সরঃ তাসরখ (রাত:-১১.০০ ঘটি া) পয িত িসণ িত ওদ্য়িিাইদ্ে পাওয়া যদ্ি; 
 

2) আগ্রহী প্রােীগণদ্  সিসপসেসিসিএল এর সনধ িাসরত আদ্িেন িরি (আদ্িেনপে পূরণ িাংক্রাত সনয়িািলী অনুযায়ী পূরণপূি ি ) সনদ্ম্নাি  াগেপেিহ োসখল  রদ্ত হদ্ি:  
 

K) সেযাগত শযাগ্যতার িনেপে ও িা িিসেে/ট্রান্সসক্রপ্ট এর িদ্ো সপ এিাং চাকুসরর অসভজ্ঞতার িনেপদ্ের িদ্ো সপ; 

খ) চাকুসর হদ্ত অিির গ্রহদ্ণর প্রিানপে (শপনিই বু  এর িাংসিষ্ট পৃষ্ঠার িদ্ো সপ/গ্রহণদ্যাগ্য ডকুিদ্ন্ট); 

গ) োতীয় পসরচয়পে ও নাগসর  িনেপদ্ের িদ্ো সপ; 

ঘ) িযদ্তালা ০৩(সতন)  সপ পািদ্পাে ি িাইদ্ের ছসি; 

ঙ) “শ াল পাওয়ার শেনাদ্রেন শ াম্পাসন িাাংলাদ্েে সলসিদ্েড (সিসপসেসিসিএল)” এর অনুকূদ্ল ১,০০০/- (এ  হাোর) ো ার MICR ব্যাাং  ড্রািে/শপ-অড িার। 
 

3) আদ্িেনপে অিশ্যই ৩০/০৫/২০২১ সরঃ তাসরদ্খর িদ্ধ্য [অসিি চলা ালীন িিয় (০৯.০০ হদ্ত ০৫.০০ ঘটি া)] উপ-িহাব্যিস্থাপ  (এইচআরএি এন্ড এডসিন) (ভারপ্রাি), 
সিসপসেসিসিএল এর অনুকূদ্ল শপ্ররণ  রদ্ত হদ্ি। 

4) আদ্িেনপদ্ে শ ান ভুল তথ্য পসরদ্িেন  রদ্ল অেিা চাসহোকৃত  াগেপে িঠি  ও িম্পূণ িরূদ্প িাংদ্যােন  রা না হদ্ল এিাং সনধ িাসরত িিদ্য়র পর পাওয়া শগদ্ল উহা িরািসর 

িাসতল িদ্ল গণ্য হদ্ি। শ ানক্রদ্িই পরিতীদ্ত শ ান  াগেপে/প্রতুয়নপে গ্রহণদ্যাগ্য হদ্ি না। 

 

 
 

 

 

(শিাহাম্মে িসতউর রহিান) 

উপ-িহাব্যিস্থাপ  

(এইচআরএি এন্ড এডসিন) (ভারপ্রাি) 

সিসপসেসিসিএল, ঢা া। 

 

http://www.cpgcbl.gov.bd/

