
 
 

“ডিডিডিডি’র আওতাধীন এলাকায় ডিদ্যুৎ ডিতরণ ব্যিস্থা িম্প্রিারণ ও শডিশালীকরণ” ইএিডিএিএন (ডি 

টু ডি) প্রকল্পের িহকারী প্রল্পকৌশলী ও উি-িহকারী প্রল্পকৌশলী পদে নিদ োগ পরীক্ষোর আদেেিপত্র অি-

লোইদির মোধ্যদম পূরদের সোধোরে নিদে েশোেলী: 

০১. ইএিডিএিএন (ডি টু ডি) প্রকল্পের নিদ োগ পরীক্ষো  আদেেি করদে ইচ্ছুক প্রোর্থীগে www.dpdc.org.bd/career ঠিকোিো  নগদ  

Online Application Form পূরেপূে েক আদেেি কোর্ েক্রম সম্পন্ন করদে হদে।  

০২. প্রোর্থীদক সেকেেোর সোদর্থ েোর User Id, Password, Mobile Number, Email-Address  নেদ  Sign Up েো নিেন্ধি 

করদে হদে। Sign Up এর পর প্রেত্ত Email-Address এ লগ ইি কদর নিনপনিনস হদে প্রপ্রনরে ই-দমইদলর নলদে নিক কদর 

Account Verify করদে হদে। Account Verify করোর পর www.dpdc.org.bd/career  ঠিকোিো  নগদ  Login/ Sign 

In কদর আদেেি ফম ে পূরে করদে হদে।  

০৩. Application Form পূরে করোর সম  প্রোর্থীদক অেশ্যই Mandatory (লোল েোরকো নিনিে) Field গুদলো পূরে করদে হদে। 

০৪. Application Form-এ SSC/equivalent এিং B.Sc. in Engineering Certificate (িহকারী প্রল্পকৌশলী এর ক্ষেল্পে) 

এিং Diploma Certificate িনদ (উি-িহকারী প্রল্পকৌশলী এর ক্ষেল্পে) এর Soft Copy Upload করদে হদে। 300*300 

pixel-এর রনিি ছনে এেং 300*80 Pixel-এর স্বোক্ষর/ Signature (টোইপ/ মুদ্রে ি )-এর Soft Copy Upload করদে হদে। 

Certificate অেশ্যই স্পষ্ট হদে হদে। ছনে, স্বোক্ষর এেং Certificate শুধুমোত্র JPG File ফরদমদট Upload করো র্োদে।  

০৫. সঠিকভোদে Application Form পূরদের পর প্রোর্থীদক Apply-এ নিক কদর চূড়োন্তভোদে Submission করদে হদে। 

০৬. চূড়োন্তভোদে Submission করোর পদর Tracking Number (র্ো টোকো প্রেোদির সম  ব্যেহৃে হদে) সহ প্রোর্থী েোর Resume 

Download কদর সংরক্ষে করদেি এেং Resume-এ উনিনিে প্রনক্র ো অনুসরেপূে েক প্রোর্থী Dutch Bangla Bank 

Mobile Banking Account (Rocket)-এর মোধ্যদম আদেেি নফ ৳ ১৫০০/- টোকো পনরদশোধ করদে হদে। Rocket এর 

মোধ্যদম আদেেি নফ পনরদশোদধর প্রনক্র ো নিম্নরূপ : 

 

Step-1: Go to your Rocket Mobile Menu by dialing *322# 

Step-2: Choose “1” (Bill Pay) 

Step-3: 

Choose 

“1” for Self- Payment from own Rocket Account 

“2” for Other- Payment from other (Agent/ Someone else) Rocket Account 

& enter your Mobile Number for confirmation SMS 

Step-4: Choose 0. Other  

Step-5: Enter Biller ID number 1003 

Step-6: 
Enter Tracking Number (9 Digit Number) 

 [Can be found from your Applicant's Copy] 

Step-7: Enter bill amount TK.1500  

Step-8: Now enter your Rocket Mobile Menu PIN to confirm 

Step-9: Done! You will receive a confirmation message from 16216. 
 

০৭. অনেনরক্ত েথ্য পোও োর জন্য নিনপনিনস’র ওদ ে সোইট নি নমে Visit করদে হদে। েোছোড়ো অনফস িলোকোলীি সমদ  01730335323 

িম্বদর প্রর্োগোদর্োগ কদর নিদ োগ সংক্রোন্ত েথ্য জোিো র্োদে। েোছোড়ো আদেেদির প্রক্ষদত্র র্নে কোরও প্রকোি কোনরগরী সমস্যো হ , েো সমোধোদির 

জন্য ০১৫৫৮০৫৬১৩৭ িম্বদর প্রর্োগোদর্োগ করো র্োদে।   

৮. নলনিে পরীক্ষোর পূদে ে প্রোর্থীদের প্রদেশপত্র ওদ েসোইদট আপদলোি করো হদে। প্রোর্থীগে  User Id এেং Password ব্যেহোর কদর 

প্রদেশপত্র িোউিদলোি/ নপ্রন্ট করদে পোরদেি। নলনিে পরীক্ষোর সম সূিী SMS/ Website-এর মোধ্যদম প্রোর্থীদক জোনিদ  প্রে ো হদে।  

http://www.dpdc.org.bd/career
http://www.dpdc..bd/career

