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ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন ককাম্পাডন ডিডিটেি (ডিডপডিডি)-এর ‘ডিডপডিডি’র আওতাধীন 

এিাকায় ডিদ্যুৎ ডিতরণ ব্যিস্থা িম্প্রিারণ ও শডিশািীকরণ’ প্রকটের আওতায় শুধুিাত্র 

প্রকে কিয়াদকািীন িিটয়র জন্য (৩০.০৬.২০২৪ পর্ যন্ত) িম্পূণ য অস্থায়ী ডিডিটত               

উপ-িহকারী প্রটকৌশিী পটদ ডনটয়াগ ডিজ্ঞডি 
 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংিাটদশ িরকার এিাং চীন িরকাটরর অর্ যায়টন (G to G ডিডিটত) িাস্তিাডয়তব্য ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন ককাম্পাডন ডিডিটেি (ডিডপডিডি)-এর 

‘রিরিরিরি’র আওতাধীন এলাকায় রবদ্যুৎ রবতরণ ব্যবস্থা িম্প্রিারণ ও শরিশালীকরণ প্রকল্প’-এ প্রকল্প ফময়াদকালীন িময় ির্ যন্ত (৩০.০৬.২০২৪ পর্ যন্ত) িম্পূণ ণ অস্থায়ী 

রিরিতত উি-িহকারী প্রতকৌশলী িতদ জনবল রনতয়াতের উতেতে প্রকৃত বাাংলাতদশী নােররকতদর মধ্য হতত িম্ভাব্য ফ াগ্য প্রার্থীতদর রনকট হতত দরখাস্ত আহ্বান করা হতে। 

প্রকল্প বাস্তবায়তনর িাতর্থ িাতর্থ তাতদর চাকররর ফময়াদ ফশষ হতয়  াতব। রিরিরিরি’র রনয়রমত চাকররর িাতর্থ এ প্রকতল্পর চাকররর ফকান িম্পকণ ফনই রবধায় প্রকতল্প 

রনতয়ােপ্রাপ্ত ফকউ কখনও রিরিরিরি’র রনয়রমত িতদর রবিরীতত রনতয়াে বা প্রকল্প ফশতষর ির চাকররর ফময়াদ বৃরি বা ফজুষ্ঠতা বা অন্য ফকান সুরবধা দাবী করতত িারতবন 

না।     
 
 

১. উপ-িহকারী প্রটকৌশিী: পদ িাংখ্যা-১৯টি 
 

১.১ উপ-িহকারী প্রটকৌশিী প্রকটের অনুটিাডদত ডিডপডপটত িডণ যত কার্ যসূডচ ও কার্ যতাডিকা অনুর্ায়ী কাজিমূহ তদারডকটত িহকারী প্রটকৌশিীিহ ঊর্ধ্যতন কি যকতযাগণটক 

িাডি যক িহটর্াগীতা করটিন। এছাড়াও প্রকে পডরচািক কর্তযক ডনটদ যডশত অন্যান্য কাজ করটত হটি।  

১.২ প্রটয়াজনীয় কর্াগ্যতা: 

  ১.২.১ ইটিডিকুাি কেকটনািডজটত ডিটলািা ইডিডনয়াডরাং ডিডি – ০৮টি পদ; 

১.২.২ ইটিিডনক্স কেকটনািডজটত ডিটলািা ইডিডনয়াডরাং ডিডি – ০২টি পদ; 

১.২.৩ কিকাডনকুাি কেকটনািডজটত ডিটলািা ইডিডনয়াডরাং ডিডি – ০৩টি পদ; 

১.২.৪ ডিডিি কেকটনািডজটত ডিটলািা ইডিডনয়াডরাং ডিডি – ০৫টি পদ; 
১.২.৫ কেডিকডিউডনটকশন/ িাো কেডিকডিউডনটকশন এন্ড কনেওয়াডকযাং কেকটনািডজটত ডিটলািা ইডিডনয়াডরাং ডিডি – ০১টি পদ; 

 

ডশক্ষা জীিটনর িকি কিটিটি অিশ্যই ডজডপএ/ ডিডজডপএ ৫.০ এর কক্ষটত্র ৪.০ এর উপটর এিাং ডজডপএ/ ডিডজডপএ ৪.০ এর কক্ষটত্র ৩.০ এর উপটর র্াকা 

আিশ্যক। ও কিটিি এিাং এ কিটিটির কিোর কিিটক কিি পটয়ন্ট-এ রুপান্তটরর কক্ষটত্র A= 4, B= 3, C= 2 এিাং D= 1 ধটর ডহিাি করটত হটি এিাং 

প্রাি কিি পটয়ন্ট-এর গড় কটর ডজডপএ ডনণ যয় করা হটি। প্রার্ীটক কি যটক্ষটত্র র্র্ার্র্ কনর্তত্বদাটনর ক্ষিতািম্পন্ন হটত হটি। িাাংিা ও ইাংটরডজ (ডিডিত ও 

কিৌডিক) িাধ্যটি দক্ষতািহ কডম্পউোর ব্যিহাটর পারদশী হটত হটি। 
 

 

১.৩ কিতন ও কিানাি: 

িাডিক িাকুল্য কিতন িটি যাচ্চ ৭৪,২৮২.০০ (চুয়াির হাজার দ্যইশত ডিরাডশ) োকা। এছাড়াও, প্রডত িছর ৳৩৯,০০০/- টাকা হাতর [মূল ফবতন] দ্য’টি উৎিি 

কিানাি ও ৳৭৮০০/- টাকা হাতর [মূি কিতটনর ২০%] িাাংিা নিির্ য িাতা প্রাপ্য হটিন। এিলয়ী ডনটজ তার আয়কর জিা প্রদাটন িাধ্য র্াকটিন।  
 

 

শতযািিী: 

১. প্রার্ীর িয়ি ২৫.০২.২০২০ ডি. তাডরটি িটি যাচ্চ ৩০ (ডত্রশ) িছর। ডিডপডিডি’র এিলয়ীটদর জন্য িয়ি িটি যাচ্চ ৩৫ (পঁয়ডত্রশ) িছর। 

২. িরকাডর, আধািরকাডর ও স্বায়ত্বশাডিত প্রডতষ্ঠাটন কি যরত প্রার্ীটদর র্র্ার্র্ কর্তযপটক্ষর িাধ্যটি ডনধ যাডরত িিটয়র িটধ্য আটিদন করটত হটি।  

৩. ডনটয়াটগর ডির্টয় কর্ ককাটনা ধরটণর তদডির, অবিধ কর্াগাটর্াগ প্রটচষ্টার জন্য প্রার্ীর আটিদনপত্র িাডতি হটত পাটর। আটিদটনর িহণটর্াগ্যতা িা অন্যান্য ডির্টয় 

কর্তযপটক্ষর ডিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। 

৪. কর্তযপক্ষ ডিজ্ঞডিটত উডিডিত পদ িাংখ্যা হ্রাি-বৃডদ্ধর ক্ষিতা িাংরক্ষণ কটরন।  

৫. আিহী প্রার্ীগণ ডিডপডিডির ওটয়িিাইে www.dpdc.gov.bd/career অর্িা www.dpdc.org.bd/career-এর িাধ্যটি ‘অনিাইন’ 

পদ্ধডতটত আটিদন দাডিি করটিন। এটক্ষটত্র ডনডদ যষ্ট ফটি য ডনটদ যশনা অনুর্ায়ী ডনধ যাডরত িাইটজর প্রার্ীর ছডি, স্বাক্ষর এিাং এিএিডি ও ডিটলািা ইন ইডিডনয়াডরাং-এর 

িনদপত্র-এর Scanned কডপ িাংযুি করটত হটি। প্রার্ীটক রতকট (িাচ-িাাংিা ব্যাাংক ফমাবাইল ব্যাাংরকাং) অর্থবা নেদ (বাাংলাতদশ িাক রবিাতের রিরজটাল 

রেন্যারিয়াল িারি ণি)-এর িাধ্যটি ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) োকা (অটফরতটর্াগ্য) আটিদন ডফ প্রদান কটর আগাডি ২৫.০২.২০২০ ডি. তাডরটির িটধ্য 

অনিাইটন আটিদন দাডিি করটত হটি। এটক্ষটত্র ডিডপডিডির ওটয়িিাইে www.dpdc.gov.bd/career অর্িা 

www.dpdc.org.bd/career-এ প্রদি প্রটয়াজনীয় ডনটদ যশনা অনুিরণ করটত হটি। 
 

প্রকল্প িররচালক, রিরিরিরি’র আওতাধীন এলাকায় রবদ্যুৎ রবতরণ ব্যবস্থা িম্প্রিারণ ও শরিশালীকরণ প্রকল্প 

                                                                            - এর িতে 

কিপুটি কজনাটরি ম্যাটনজার, এিলয়ী ম্যাটনজটিন্ট (আিডিডনটিইশন), ডহউম্যান ডরটিাটি যি, ডিডপডিডি। 

Form no.: HR/ROA/03/427    
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