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রনয় াগ রবজ্ঞরি
ঢাকা পাও ার রিরিরবউশন ককাম্পারন রিরিয়েি (রিরপরিরি) একটি কিবামূিক প্ররতষ্ঠান রিয়িয়ব এর রনর্ ধাররত ক ৌয়গারিক এিাকা রবদ্যুৎ িরবরাি,
পররচািন ও িংরক্ষণ এবং রবদ্যুৎ িরবরাি ব্যবস্থা উন্ন য়নর জন্য কাজ কয়র যায়ে। ককাম্পারনর রনম্নবরণ ধত পয়ে চুরির রিক [প্ররতবার চুরি িয়ব ধাচ্চ ০৩
বছয়রর জন্য (প্রথিবার এক বছর রশক্ষানবীশ কািিি)] রনয় ায়গর িয়ক্ষু িৎ, রনয়বরেত, উয়যাগী, প্ররতকূি অবস্থা চুায়িঞ্জ গ্রিয়ণ আগ্রিী এবং ককাম্পারন
কর্তধক রনর্ ধাররত কাজ করার িানরিকতা িম্পন্ন প্রকৃত বাংিায়েশী নাগররকয়ের রনকে কথয়ক েরখাস্ত আহ্বান করা যায়ে। িংস্থা কর্তধক রনরে ধষ্ট িক্ষুিাত্রা
পূরণ করা িায়পয়ক্ষ ও িয়তাষজনক কায়জর র রিয়ত চুরির রিক চাকররর কি াে ০৩ (রতন) বছর অতর অতর নবা ন করত: িয়ব ধাচ্চ ৬০ (ষাে) বছর বয়ে
পয ধত বৃরি িয়ত পায়র।
১. পয়ের নাি : সেসিয়র একাউন্টে এসেেট্যান্ট।
২. পে িংখ্যা : ২৫ (পঁসিশ)। তয়ব িংখ্যা হ্রাি-বৃরির ক্ষিতা কর্তধপক্ষ কর্তধক িংররক্ষত। এ িয়ক্ষু প্রয় াজয়ন প্যায়নি িংরক্ষণ করা িয়ত পায়র।
৩. রশক্ষাগত কযাগ্যতা: ব্যবোয় সশক্ষা/ বাসিজ্য সবষপ্টয় স্নাতক বা িিতুল্য সিসি। ককায়না পরীক্ষা র্ততী কেসি বা িিতুল্য গ্রিণয়যাগ্য ন । সিন্যাসিয়াল
ম্যাপ্টিজ্প্টেন্ট িফেওয়যার সবষপ্টয় জ্ঞাি থাকা আকাসিত হপ্টলও অতযাবশ্যক িয়। করম্পউোর পররচািনার কযাগ্যতা থাকয়ত িয়ব।
৪. োর ত্ব: দপ্তপ্টরর কযাশবুক ব্যবস্থাপিা, অিদত্ত তহসবল, সবতি-ভাতা, খুিরা/ িগদ ক্রয়, সিসেএে, অসিে আয়কর ও ভযাট, ব্যাাংক সরকিসেসলপ্টয়শি,
ব্যাাংক সলিপ্টদি, অসিট আপসত্ত সিষ্পসত্ত, ঠিকাদার/ েরবরাহকারীর সবল প্রদাি প্রভৃসত কার্ যাবলী েম্পাদপ্টি েহায়তা প্রদাি এবাং দাপ্তসরক আসথ যক
সরকিয-পত্রাসদ র্থার্থভাপ্টব োংরক্ষি এবাং িাসহদােত তথ্য েরবরাহেহ কর্তযপক্ষ কর্তযক েেপ্টয় েেপ্টয় অসপযত অন্যান্য দাসয়ত্ব পালি করা।
৫. কবতন ও অন্যান্য াতারে:
পেবী

সবতি সিি

মূি কবতন
(োকা)

সেসিয়র একাউন্টে সিসপসিসে’র
িারিক
এসেেট্যান্ট
সবতি সিি-১২ ৳ ২৪,০০০/-

বারি ািা াতা

যাতা াত াতা
(োকা)

রচরকৎিা াতা
(োকা)

মূি কবতয়নর ৬০%
তয়ব নারা ণগঞ্জ ও গাজীপুর রিটি
কয়পধায়রশন এিাকা মূি কবতয়নর ৫০%

িারিক
৳ ৩,০০০/-

মূি কবতয়নর ১০% িায়র
অথবা ন্যুনতি ৳ ২,০০০/-

তাছািা প্ররত বছর দ্যইটি উৎিব কবানাি, বাংিা নববষ ধ াতা, করিরবউেরর প্রর য়িন্ট ফান্ড, গ্রুপ ইন্সুয়রন্স ও ছুটি নগো ন সুরবর্ািি ককাম্পারনর প্রচরিত
রন য়ি রনর্ ধাররত অন্যান্য সুরবর্ারে এবং চাকরর িিাপনায়ত গ্রুাচুইটি ও ককাম্পারনর রবরর্ অনুযা ী িংরিষ্ট সুরবর্ারে প্রাপ্য িয়বন। এিপ্ল ী রনয়জ তার
আ কর জিা প্রোয়ন বাধ্য থাকয়বন।
৬. শতধাবিী:
৬.১) প্রাথীর ব ি ১৮-৩০ বছর (০৬.১০.২০২২ রি. তাররয়খ) এর িয়ধ্য িয়ত িয়ব। ককানক্রয়িই জন্মতাররখ/ ব য়ির এরফয়ির ে গ্রিণয়যাগ্য ন ।
মুসিপ্টর্াদ্ধার পুত্র/ কন্যার জ্ন্য ব ি ১৮-৩২ বছর (০৬.১০.২০২২ রি. তাররয়খ)। রিরপরিরি’র রনজস্ব এিপ্ল ী প্রাথীয়ের জন্য আয়বেয়নর
ব িিীিা চাকুরররবরর্ অনুযা ী রশরথিয়যাগ্য।
৬.২) িততা, িািরিকতা এবং পারস্পররক িিন্বয় কাজ করা েক্ষ িয়ত িয়ব।
৬.৩) প্রাথীয়ক ককাম্পারনর আওতার্ীন কয ককায়না এিাকা কাজ করার িানরিকতা থাকয়ত িয়ব এবং বাধ্যতামূিক প্ররশক্ষয়ণ অংশগ্রিণ করয়ত িয়ব।
৬.৪) রনয় ায়গর রবষয় কয ককায়না ধরপ্টির তেরবর, অববর্ কযাগায়যাগ প্রয়চষ্টার জন্য প্রাথীর আয়বেনপত্র বারতি িয়ত পায়র। আয়বেয়নর গ্রিণয়যাগ্যতা বা
অন্যান্য রবষয় কর্তধপয়ক্ষর রিিাতই চূিাত ।
৬.৫) আগ্রিী প্রাথীগণ রিরপরিরির ‘ওয় বিাইে’ www.dpdc.gov.bd- এর িাধ্যয়ি ‘অনিাইন’ পিরতয়ত আয়বেন োরখি করয়বন। এয়ক্ষয়ত্র রনরে ধষ্ট
ফয়িধ রনয়ে ধশনা অনুযা ী রনর্ ধাররত িাইয়জর প্রাথীর ছরব, স্বাক্ষর ও িনেপত্র িংযুি করয়ত িয়ব। প্রাথীয়ক Rocket (DBBL Mobile Banking)
অথবা NAGAD কিাবাইি ব্যাংরকং এর িাধ্যয়ি ১,০০০/-োকা (অয়ফরতয়যাগ্য) আয়বেন রফ প্রোন কয়র আগাসে ০৬.১০.২০২২ রি. তাররয়খর
িয়ধ্য আয়বেন োরখি করয়ত িয়ব। এয়ক্ষয়ত্র রিরপরিরির ‘ওয় বিাইে’ www.dpdc.gov.bd-এ প্রেি প্রয় াজনী রনয়ে ধশনা অনুিরণ করয়ত
িয়ব। অিম্পূণ ধ, ত্রুটিপূণ ধ ও রবিয়ে প্রাি আয়বেন বারতি বয়ি গণ্য িয়ব।
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