“শেখ হাসিনার উদ্যাগ--ঘদ্র ঘদ্র সিদ্যুৎ”

শ াল পাওয়ার শেনাদ্রেন শ াম্পাসন িাাংলাদ্েে সলসিদ্েড (সিসপসেসিসিএল)
Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL)
(An enterprise of Government of the People’s Republic of Bangladesh)

“আদ্লাস ত শেে, যদ্ে পসরদ্িে”

স্মার নাং: ২৭.৩২.০০০০.০০৭.১১.০০১.২০-০৬৪

তাসরখঃ ২১/০১/২০২০ 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

০১।

িহ ারী প্রদ্ ৌেলী
মূল শিতন: ৫২,০০০/-

০২।

উপ-িহ ারী প্রদ্ ৌেলী
মূল শিতন: ৪০,০০০/-

িাংখ্যা

তসিৎ-০২;
যাসন্ত্র -০২;
পুর-০২
তসিৎ-০৩;
যাসন্ত্র -০৩;
পুর-০৪

সেযাগত শযাগ্যতা ও অসভজ্ঞতা

িয়ি িীিা

ির ার/সিশ্বসিযালয় িঞ্জুসর সিেন র্তি স্বীকৃত সিশ্বসিযালয়/সেযা
১) িদ্ি িাচ্চ ৩০ িছর;
প্রসতষ্ঠান শেদ্ সি.এিসি ইন ইদ্লসি ুাল/শি াসন ুাল/সিসভল সডগ্রী।
২) মুসিদ্যাদ্ধার িন্তান এিাং
প্রসতিন্ধীদ্ের েন্য ৩২ িছর
শয শ ান স্বীকৃত সেযা প্রসতষ্ঠান শেদ্ সডদ্লািা ইন ইদ্লসি ুাল/
(২১/০১/২০২০ সরঃ তাসরদ্খ)
শি াসন ুাল/সিসভল সডগ্রী।

ভাতা ও অন্যান্য সুসিধাঃ
K) সিসপসেসিসিএল এর শপ-দ্েল-২০১৬ অনুযায়ী িািী ভািা, প্রসত িছর ০২টি উৎিি ভাতা, নিির্ ি ভাতা, শযৌে ভসিষ্য তহসিল, গ্রুপ ইন্সুদ্রন্স, অসেিত ছুটি নগোয়ন,
গ্রাচ্যুইটি, সিস ৎিা ভাতা প্রাপ্য হদ্িন;
L) িি তিা/ িিিারী র্তি আয় র প্রোন রদ্ত হদ্ি।

িাকুসরর ধরণঃ
প্রােসি ভাদ্ি ০৩(সতন) িছদ্রর েন্য চ্যসি সভসিদ্ত সনদ্য়াগদ্যাগ্য এিাং িদ্ন্তার্েন িিমূল্যায়ন (Performance Appraisal) এর সভসিদ্ত ব্যিস্থাপনা
পসরিাল , সিসপসেসিসিএল এর অনুদ্িােনক্রদ্ি িাকুসরর শিয়াে ৬০(র্াে) িছর িয়ি পয িন্ত নিায়নদ্যাগ্য।

িাধারণ েতিািলীঃ
1) ির াসর-আধাির াসর, স্বায়িোসিত 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 প্রেি ইকুইভুাদ্লন্স িনদ্ের সপ েিা প্রোন রদ্ত হদ্ি;
3) শ ান প্র ার তেসির/সুপাসরে প্রােীর অদ্যাগ্যতা প্রিান রদ্ি এিাং িয়ি প্রিাদ্ণর েন্য শ ান এসিদ্ডসভে গ্রহণদ্যাগ্য নয়;
4) আদ্িেনপে িাছাইদ্য়র পর শুধু উপযুি সিদ্িসিত প্রােীদ্ের সলসখত/দ্িৌসখ পরীযায় ডা া হদ্ি। সনি িািনী সলসখত/দ্িৌসখ পরীযায় অাংেগ্রহদ্ণর েন্য প্রােীদ্ের শ ান প্র ার
টিএ/সডএ প্রোন রা হদ্ি না;
5) শ ান তথ্য শগাপন দ্র িা ভুল তথ্য প্রোন দ্র িা সরদ্ত সনদ্য়াগপ্রাি হদ্ল িাংসিষ্ট প্রােীর সনদ্য়াগাদ্েে িাসতল রা হদ্ি এিাং তার সিরুদ্দ্ধ আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহণ রা হদ্ি;
6) প্রােীর অাংেগ্রহণমূল শনর্তদ্ের গুণািসল ো দ্ত হদ্ি এিাং িাাংলা ও ইাংদ্রসেদ্ত শযাগাদ্যাগ েযতািহ সম্পউোর িালনায় 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 সিদ্ধান্ত
চূিান্ত িদ্ল গণ্য হদ্ি;

আদ্িেন প্রসক্রয়াঃ
1) আগ্রহী প্রােীগণদ্ (http://cpgcbl.teletalk.com.bd) হদ্ত সনধ িাসরত ‘আদ্িেন িরি’ পূরণপূি ি আদ্িেন রদ্ত হদ্ি এিাং আদ্িেন িরি ও অনলাইদ্ন আদ্িেনপে পূরণ
িাংক্রান্ত সনয়িািলী ও েতিািলী সনদ্য়াগ প্রসক্রয়া িলিান অিস্থায় ৩০/০১/২০২০ হদ্ত ০১/০৩/২০২০ সরঃ তাসরখ (রাত:-১১.০০ ঘটি া) পয িন্ত িসণ িত ওদ্য়িিাইদ্ে পাওয়া যদ্ি;
2) আদ্িেন সি িািে ১,০০০/-(এ হাোর) ো া অনসধ ৭২ (িাহাির) ঘন্টার িদ্ধ্য েিা সেদ্ত হদ্ি। এখাদ্ন সিদ্ের্ভাদ্ি উদ্িখ্য শয, ÒOnline আদ্িেনপদ্ের ি ল অাংে পূরণ
দ্র Submit রা হদ্লও পরীযার সি েিা না শেয়া পয িন্ত Online এ পূরণকৃত আদ্িেনপে শ ান অিস্থাদ্তই গৃহীত হদ্ি না;
3) আদ্িেনপে গ্রহদ্ণর িিয়িীিা শের্ হওয়ার পর প্রােী সলসখত পরীযার প্রদ্িেপে ডাউনদ্লাড রদ্ত পারদ্িন। এ ই প্রদ্িেপে সেদ্য় সলসখত এিাং শিৌসখ পরীযা অনুসষ্ঠত হদ্ি;
4) প্রদ্িেপে প্রাসির সির্য়টি (http://cpgcbl.teletalk.com.bd) ওদ্য়িিাইদ্ে এিাং প্রােীর শিািাইল শিাদ্ন SMS এর িাধ্যদ্ি (শূধু শযাগ্য প্রােীদ্েরদ্ ) যোিিদ্য় োনাদ্না হদ্ি।
Online আদ্িেনপদ্ে প্রােীর প্রেি শিািাইল শিাদ্ন পরীযা িাংক্রান্ত যািতীয় শযাগাদ্যাগ িম্পন্ন রা হদ্ি সিধায় উি নম্বরটি িাি িযসণ িিল রাখা, SMS পিা এিাং প্রাি
সনদ্ে িেনা তাৎযসণ অনুিরণ রা িাঞ্চনীয়;
5) SMS এ শপ্রসরত User ID এিাং Password ব্যিহার দ্র পরিতীদ্ত শরাল নম্বর, পদ্ের নাি, ছসি, পরীযার তাসরখ, িিয় ও স্থান/দ্ দ্ের নাি ইতুাসে িম্বসলত প্রদ্িেপে
প্রােী Download পূি ি রসিন Print দ্র সনদ্িন। প্রােী এই প্রদ্িেপেটি সলসখত পরীযায় অাংেগ্রহদ্ণর িিদ্য় এিাং উিীণ ি হদ্ল শিৌসখ পরীযার িিদ্য় অিশ্যই প্রেেিন
রদ্িন;
6) আদ্িেনপদ্ে শ ান ভুল তথ্য পসরদ্িেন রদ্ল অেিা িাসহোকৃত াগেপে িঠি ও িম্পূণ িরূদ্প িাংদ্যােন রা না হদ্ল এিাং সনধ িাসরত িিদ্য়র পর পাওয়া শগদ্ল আদ্িেনপেটি
িরািসর িাসতল িদ্ল গণ্য হদ্ি। শ ানক্রদ্িই পরিতীদ্ত শ ান াগেপে/প্রতুয়নপে গ্রহনদ্যাগ্য হদ্ি না।

(শিাহাম্মে িসতউর রহিান)
উপ-িহাব্যিস্থাপ
(এইিআরএি এন্ড এডসিন) (ভারপ্রাি)
সিসপসেসিসিএল, ঢা া।

“শেখ হাসিনার উদ্যাগ--ঘদ্র ঘদ্র সিদ্যুৎ”

শ াল পাওয়ার শেনাদ্রেন শ াম্পাসন িাাংলাদ্েে সলসিদ্েড (সিসপসেসিসিএল)
Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL)
(An enterprise of Government of the People’s Republic of Bangladesh)

অনলাইনন আনেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত ন য়নাবােলও শ ্তাবােলও
ক. পরওক্ষাা অং্গ্রহনণ ইচ্ছুক ব্যয়ি (http://cpgcbl.teletalk.com.bd) এই শনােসাইনে আনেদনপত্র পূরণ করনতা পারনেন। আনেদননর সবাসওবা য়নম্নরূপ
i.

Online-এ আনেদনপত্র পূরণ শ পরওক্ষার য়ি জবাদান শুরুর তাায়রখ শ সবাঃ ৩০/০১/২০২০ য়রঃ, সকাল- ১০ ০০ ো।

ii.

Online-এ আনেদনপত্র জবাদাননর শ্ষ তাায়রখ শ সবা ০১/০৩/২০২০ য়রঃ, রাতা- ১১ ০০ ো।

উি সবাসওবার বনে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আনেদনপত্র Submit-এর সবা শর্থনক পরেতাী ৭২ (োহাত্তর) ঘন্টার বনে এসএবএস এর বােনব পরওক্ষার য়ি জবা
য়দনতা পারনেন।
খ. Online আনেদনপনত্র প্রার্থী তাাঁর স্বাক্ষর (দদঘ বয ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) শ রয়িন ছয়ে (দদঘ বয ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) স্ক্যান কনর য়নর্ বায়রতা স্থানন Upload করনেন।
গ. Online আনেদনপনত্র পূরণকৃতা তাথ্যই শেনহতু পরেতাী সকল কাে বক্রনব ব্যেত তা হনে, শসনহতু Online-এ আনেদনপত্র Submit করার পূনে বই পূরণকৃতা সকল তানথ্যর সঠিকতাা
সম্পনকব প্রার্থী য়ননজ ্তাভাগ য়নয়িতা হনেন।
ঘ. প্রার্থী Online-এ পূরণকৃতা আনেদনপনত্রর একটি রয়িন য়প্রণ্টকয়প পরওক্ষা সংক্রান্ত ন শে শকান প্রনাাজননর সহাাক য়হনসনে সংরক্ষণ করনেন।
ঙ. SMS শপ্ররনণর য়নাবােলও শ পরওক্ষার য়ি প্রদান Online-এ আনেদনপত্র (Application Form) ের্থাের্থভানে পূরণ কনর য়ননদ ব্না বনতা ছয়ে এেং স্বাক্ষর upload কনর
আনেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হনল কয়ম্পউোনর ছয়েসহ Application Preview শদখা োনে। য়নর্ভবলভানে আনেদনপত্র Submit করা প্রার্থী একটি User ID, ছয়ে এেং
স্বাক্ষরযুি একটি Applicant’s copy পানেন। উি Applicant’s copy প্রার্থী download পূে বক রয়িন য়প্রন্ট কনর সংরক্ষণ করনেন। Applicant’s কয়পনতা একটি User
ID নম্বর শদাা র্থাকনে এেং User ID নম্বর ব্যেহার কনর প্রার্থী য়ননম্নাি পধতিয়তানতা শে শকান Teletalk pre-paid mobile নম্বনরর বােনব ০২ (দুই) টি SMS কনর পরওক্ষার
য়ি োেদ ১নং শ ২নং ক্রয়বনকর জন্য Teletalk চােজিহ পরীক্ষার সি িািে ১,০০০/- (এ হাোর) ো া অনয়র্ক ৭২ (োহাত্তর) ঘণ্টার বনে জবা য়দনেন। এখানন য়েন্ষভানে
উনেখ্য শে, ‘‘Online-এ আনেদনপনত্রর সকল অং্ পূরণ কনর Submit করা হনলশ পরওক্ষার য়ি জবা না শদাা পে বন্ত ন Online আনেদনপত্র শকান অেস্থানতাই গৃহওতা হনে না’’।
প্রর্থব SMS: CPGCBL<space>User ID য়লনখ Send করনতা হনে ১৬২২২ নম্বনর।
Example: CPGCBL ABCDEF
Reply: Applicant’s Name, Tk- (application fee) will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To pay fee Type
CPGCBL <Space>Yes<Space>PIN and send to 16222.
য়িতাওা SMS: CPGCBL <space>Yes<space>PIN য়লনখ Send করনতা হনে ১৬২২২ নম্বনর।
Example: CPGCBL YES 12345678
Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for CPGCBL Application for post xxxxxxxxx User ID
is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx).
চ. প্রনে্পত্র প্রায়প্তর য়েষাটি (http://cpgcbl.teletalk.com.bd) শনােসাইনে এেং প্রার্থীর শবাোইল শিানন SMS-এর বােনব (শুধুবাত্র শোগ্য প্রার্থীনদরনক) ের্থাসবনা জানাননা
হনে। Online আনেদনপনত্র প্রার্থীর প্রদত্ত শবাোইল শিানন পরওক্ষা সংক্রান্ত ন োেতাওা শোগানোগ সম্পন্ন করা হনে য়ের্াা উি নম্বরটি সাে বক্ষয়ণক সচল রাখা, SMS পড়া এেং প্রাপ্ত
য়ননদ ব্না তাাৎক্ষয়ণকভানে অনুসরণ করা োঞ্ছনওা।
ছ. SMS-এ শপ্রয়রতা User ID এেং Password ব্যেহার কনর পরেতাীনতা শরাল নম্বর, পনদর নাব, ছয়ে, পরওক্ষার তাায়রখ, সবা শ স্থাননর/নকনের নাব ইতাযায়দ তাথ্য সংেয়লতা
প্রনে্পত্র প্রার্থী Download পূে বক রয়িন Print কনর য়ননেন। প্রার্থী প্রনে্পত্রটি য়লয়খতা পরওক্ষাা অং্গ্রহনণর সবনা এেং উত্তওণ ব হনল শবৌয়খক পরওক্ষার সবনা অেশ্যই প্রদ্বন
করনতা হনে;
জ. শুধুবাত্র শেয়লেক য়প্র-শপইড শবাোইল শিান শর্থনক প্রার্থীগণ য়নম্নেয়ণ বতা SMS পধতিয়তা অনুসরণ কনর য়নজ য়নজ User ID এেং Password পুনরুধতিার করনতা পারনেন।
ঝ. i. User ID জানা র্থাকনল CPGCBL <space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222.
Example: CPGCBL Help User ABCDEF & send to 16222
ii. PIN Number জানা র্থাকনল CPGCBL <space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222.
Example: CPGCBL Help PIN 12345678 & send to 16222.
ঞ. Online-এ আদ্িেন রদ্ে শ াদ্না িিস্যা হদ্ল শেসলে নম্বর শেদ্ ১২১ নম্বদ্র অেিা vas.query@teletalk.com.bd ই-শিইদ্ল শযাগাদ্যাগ রা যাদ্ি।

(দ্িাহাম্মে িসেউর রহিান)
উপ-িহাব্যিস্থাপ
(এইচআরএি এন্ড এডসিন) (ভারপ্রাপ্ত)
সিসপসেসিসিএল, ঢা া
ই-শিইল: cpgcblhr@gmail.com

