
                                                                        
  
 

 

�য সকল �াথ� 29/06/2018 তািরেখ �কািশত �ডসেকা’র িনেয়াগ িব�ি�র িবপরীেত আেবদন কেরেছন, তােদর �নরায় একই  
পেদ আেবদন করার �েয়াজন �নই। তােদর �ব �বত� আেবদন বহাল থাকেব। 

ঢাকা ইেলকি�ক সা�াই �কা�ািন (�ডসেকা) িলিমেটড এলাকায় িব��ৎ িবতরণ, উ�য়ন ও র�ণােব�েণর কায ��ম পিরচালনার জ� িন�বিণ �ত �� পদস�েহ �ি�িভি�ক িনেয়ােগর জ� আ�হী �যা� �াথ�গেণর িনকট �থেক 
“অনলাইেন” দরখা� আহবান করা যাে�: 

�ম. পেদর নাম িশ�াগত �যা�তা ও অিভ�তা 
পেদর 
সং�া 

�প-��ড ও  
�বতন ��ল 

1 
সহকারী �েকৗশলী 

(�টকিনক�াল) 

 �য �কান �ী�ত িব�িব�ালয় �থেক ইেলকি�ক�াল ও ইেলক�িন�/�মকািনক�াল ইি�িনয়ািরং এ �াতক িডি�।  

 িশ�া জীবেন �কান পয �ােয় 3য় (�তীয়) ��িণ/িবভাগ �হণেযা� নয়। �য সকল �াথ� ��িডং িসে�েম পাশ কেরেছন তােদর িসিজিপএ/িজিপএ 5.0 (প�চ) ��েল 
��নতম 3.5 এবং 4.0 (চার) ��েল ��নতম 2.5 থাকেত হেব। 

 অংশ�হণ�লক �ন�� দােনর �যা�তা স�� হেত হেব। 

 কি�উটার �ান স�� এবং বাংলা ও ইংেরিজেত (িলিখত ও �মৗিখক) �যাগােযােগর ��ে� দ� হেত হেব। 

22 
(বাইশ) 

 �প-��ড-৭ 

 �ল �বতন - 
51,000 টাকা ও * 

 �য �কান �ী�ত িব�িব�ালয় �থেক িসিভল ইি�িনয়ািরং এ �াতক িডি�।  

 িশ�া জীবেন �কান পয �ােয় 3য় (�তীয়) ��িণ/িবভাগ �হণেযা� নয়। �য সকল �াথ� ��িডং িসে�েম পাশ কেরেছন তােদর িসিজিপএ/িজিপএ 5.0 (প�চ) ��েল 
��নতম 3.5 এবং 4.0 (চার) ��েল ��নতম 2.5 থাকেত হেব। 

 অংশ�হণ�লক �ন�� দােনর �যা�তা স�� হেত হেব। 

 কি�উটার �ান স�� এবং বাংলা ও ইংেরিজেত (িলিখত ও �মৗিখক) �যাগােযােগর ��ে� দ� হেত হেব। 

02 
(�ই) 

 �য �কান �ী�ত িব�িব�ালয় �থেক কি�উটার সাই�/কি�উটার সাই� ও ইি�িনয়ািরং/ইেলকি�ক�াল ও কি�উটার ইি�িনয়ািরং এ �াতক িডি�।  

 িশ�া জীবেন �কান পয �ােয় 3য় (�তীয়) ��িণ/িবভাগ �হণেযা� নয়। �য সকল �াথ� ��িডং িসে�েম পাশ কেরেছন তােদর িসিজিপএ/িজিপএ 5.0 (প�চ) ��েল 
��নতম 3.5 এবং 4.0 (চার) ��েল ��নতম 2.5 থাকেত হেব।  

 অংশ�হণ�লক �ন�� দােনর �যা�তা স�� হেত হেব। 

 কি�উটার �ান স�� এবং বাংলা ও ইংেরিজেত (িলিখত ও �মৗিখক) �যাগােযােগর ��ে� দ� হেত হেব। 

14 
(�চৗ�) 

2 
সহকারী �ব�াপক 

(�শাসন) 

 �য �কান �ী�ত িব�িব�ালয় �থেক এইচআর/�ব�াপনা বা সংি�� অ� �কান িবষেয় �াতেকা�র িডি�। 

 িশ�া জীবেন �কান পয �ােয় 3য় (�তীয়) ��িণ/িবভাগ �হণেযা� নয়। �য সকল �াথ� ��িডং িসে�েম পাশ কেরেছন তােদর িসিজিপএ/িজিপএ 5.0 (প�চ) ��েল 
��নতম 3.5 এবং 4.0 (চার) ��েল ��নতম 2.5 থাকেত হেব। 

 অংশ�হণ�লক �ন�� দােনর �যা�তা স�� হেত হেব। 

 কি�উটার �ান স�� এবং বাংলা ও ইংেরিজেত (িলিখত ও �মৗিখক) �যাগােযােগর ��ে� দ� হেত হেব। 

04 
(চার) 

3 
উপ-সহকারী 
�েকৗশলী 

(�টকিনক�াল) 

 �য �কান �ী�ত ইনি��উট �থেক ইেলকি�ক�াল/�মকািনক�াল/ই�াি�য়াল/িসিভল/কি�উটার/পাওয়ার বা �য �কান ইি�িনয়ািরং িবষেয় িডে�ামা িডি�।  

 িশ�া জীবেন �কান পয �ােয় 3য় (�তীয়) ��িণ/িবভাগ �হণেযা� নয়। �য সকল �াথ� ��িডং িসে�েম পাশ কেরেছন তােদর িসিজিপএ/িজিপএ 5.0 (প�চ) ��েল 
��নতম 3.5 এবং 4.0 (চার) ��েল ��নতম 2.5 থাকেত হেব। 

 অংশ�হণ�লক �ন�� দােনর �যা�তা স�� হেত হেব। 

 কি�উটার �ান স�� এবং বাংলা ও ইংেরিজেত (িলিখত ও �মৗিখক) �যাগােযােগর ��ে� দ� হেত হেব। 

67 
(সাতষি�) 

 �প-��ড-৮ 

 �ল �বতন - 
৩৯,000 টাকা ও * 

৪ 
�িনয়র সহকারী 

�ব�াপক 
(�শাসন) 

 �য �কান �ী�ত িব�িব�ালয় �থেক এইচআর/�ব�াপনা বা সংি�� অ� �কান িবষেয় �াতক িডি�। 

 িশ�া জীবেন �কান পয �ােয় 3য় (�তীয়) ��িণ/িবভাগ �হণেযা� নয়। �য সকল �াথ� ��িডং িসে�েম পাশ কেরেছন তােদর িসিজিপএ/িজিপএ 5.0 (প�চ) ��েল 
��নতম 3.5 এবং 4.0 (চার) ��েল ��নতম 2.5 থাকেত হেব। 

 অংশ�হণ�লক �ন�� দােনর �যা�তা স�� হেত হেব। 

 কি�উটার �ান স�� এবং বাংলা ও ইংেরিজেত (িলিখত ও �মৗিখক) �যাগােযােগর ��ে� দ� হেত হেব। 

07 
(সাত) 

৫ 
�িনয়র সহকারী 

�ব�াপক 
(অথ �) 

 �য �কান �ী�ত িব�িব�ালয় �থেক বািণজ�/অথ �/িহসাব িব�ান এ �াতক িডি� অথবা এমিবএ। 

 িশ�া জীবেন �কান পয �ােয় 3য় (�তীয়) ��িণ/িবভাগ �হণেযা� নয়। �য সকল �াথ� ��িডং িসে�েম পাশ কেরেছন তােদর িসিজিপএ/িজিপএ 5.0 (প�চ) ��েল 
��নতম 3.5 এবং 4.0 (চার) ��েল ��নতম 2.5 থাকেত হেব। 

 অংশ�হণ�লক �ন�� দােনর �যা�তা স�� হেত হেব। 

 কি�উটার �ান স�� এবং বাংলা ও ইংেরিজেত (িলিখত ও �মৗিখক) �যাগােযােগর ��ে� দ� হেত হেব। 

20  
(িবশ) 

৬ 
সহকারী ক�াবল 

জেয়�ার 
 অ�ম ��িণ পাশ সহ ৪ (চার) বছেরর অিভ�তা অথবা 2 (�ই) বছেরর ��ড �কাস � (ইেলকি�ক�াল) সহ 2 (�ই) বছেরর অিভ�তা। 

 এ িব িস লাইেস� থাকেত হেব। 

02  
(�ই) 

 �প-��ড-11 

 �ল �বতন - 
25,000 টাকা ও * 

৭ 

অিফস সহকারী/ 
অিফস সহকারী  

(িবিলং/�রিভিনউ/ 
��ার/�ভি�ং)/ 
িফ� সহকারী 

 এইচএসিস বা সমমােনর পরী�ায় ��নতম 2য় িবভাগ বা সমমােনর িজিপএ (2.0 হেত 3.0) এবং এমএস অিফস এ দ� হেত হেব। 
17  

(সেতর) 

 �প-��ড-12 

 �ল �বতন - 
24,000 টাকা ও * 

8 
সাব-��শন 
এ্েটনেড� 

 এইচএসিস (িব�ান) এ ��নতম 2য় িবভাগ বা সমমােনর িজিপএ (2.0 হেত 3.0) এবং এমএস অিফস এ দ� হেত হেব। 
2৮  

(আটাশ) 

9 �মিশন অপােরটর  এইচএসিস বা সমমােনর পরী�ায় পাশ সহ 5 (প�চ) বছেরর অিভ�তা অথবা অ�ম ��িণ পাশ সহ সংি�� িবষেয় 12 (বার) বছেরর অিভ�তা। 
02 

(�ই) 

10 
এিসে�� 
কমে�ই� 

�পারভাইজার 
 এইচএসিস বা সমমােনর পরী�ায় ��নতম 2য় িবভাগ বা সমমােনর িজিপএ (2.0 হেত 3.0) এবং এমএস অিফস এ দ� হেত হেব। 

22 
(বাইশ) 

11 সহকারী লাইন�ান 
 এসএসিস বা সমমােনর পরী�ায় পাশ সহ 2 (�ই) বছেরর অিভ�তা অথবা অ�ম ��িণ পাশ সহ 5 (প�চ) বছেরর অিভ�তা। 

 এ িব িস লাইেস� থাকেত হেব। 

0৫ 
(প�চ) 

 �প-��ড-13 

 �ল �বতন - 
23,000 টাকা ও * 

12 িরেসপশিন� 
 এসএসিস বা সমমােনর পরী�ায় ��নতম 2য় িবভাগ বা সমমােনর িজিপএ (2.0 হেত 3.0) সহ 3 (িতন) বছেরর অিভ�তা এবং এমএস অিফস এ দ� হেত হেব। 

�াথ�েক �িচশীল, মািজ�ত ও িবনয়ী হেত হেব। 
09  

(নয়) 

13 ইেলকি�িশয়ান 
 এসএসিস বা সমমােনর পরী�ায় পাশ সহ 2 (�ই) বছেরর অিভ�তা অথবা অ�ম ��িণ পাশ সহ 5 (প�চ) বছেরর অিভ�তা। 

 এ িব িস লাইেস� থাকেত হেব। 

02 
(�ই) 

14 ��শাল গাড �  �সিনক, িসপাহী (অবসর�া�) এবং ৮ (আট) বছেরর অিভ�তা স��। 
04  

(চার) 

 �প-��ড-14 

 �ল �বতন - 
18,000 টাকা ও * 

15 বাত�াবাহক  এসএসিস বা সমমােনর পরী�ায় ��নতম 2য় িবভাগ বা সমমােনর িজিপএ (2.0 হেত 3.0) এবং শারীিরকভােব �� হেত হেব। 
02  

(�ই) 

 �প-��ড-1৬ 

 �ল �বতন - 
1৫,৫00 টাকা ও * 

 

* �ডসেকা’র �প-��ল 2016 অ�যায়ী বাড়ীভাড়া বাবদ �ল �বতেনর 50 বা 60 শতাংশ, �িত বছর 2 � উৎসব ভাতা, নববষ � ভাতা, িরকগনাইজড �িভেড� ফা�, �প ইন��ের�, অিজ�ত �� নগদায়ন, �া�ই�, িচিকৎসা ভাতা, 
যাতায়াত ভাতা �া� হেবন। কম �কত�া/কম �চারী ক��ক আয়কর �দান করেত হেব। 

সাধারণ শত�াবলীঃ 
1. ��শাল গাড � �তীত অ� সকল পেদর জ� বয়সসীমা 0৩/12/2018 তািরখ পয �� সেব �া� 30 বছর এবং ��শাল গাড � এর বয়সসীমা সেব �া� 40 বছর। 
2. সরকারী নীিতমালা অ�যায়ী �ি�েযা�া �কাটায় আেবদনকারী �াথ�র বয়সসীমা 2 (�ই) বছর িশিথলেযা�। �ি�েযা�া �কাটায় আেবদেনর জ� যথাযথ ক��প� ক��ক �া�িরত �ি�েযা�া সনেদর ��ান�ত কিপ ওেয়বসাইেট 

আপেলাড করেত হেব। 
3. িশ�াগত �যা�তার শত��রণ সােপে� িবভাগীয় �াথ�েদর জ� বয়সসীমা ৪০ বছর পয �� িশিথলেযা�। 
4. বয়স �মােণর জ� এিফেডিভট (Affidavit) �হণেযা� নয়। 
5. চা�িররত �াথ�গণেক যথাযথ ক��পে�র মা�েম আেবদন করেত হেব। 
6. �ল ও অস�ণ � আেবদন এবং িনধ �ািরত সমেয়র পের �া� আেবদন বািতল বেল গ� হেব। 
7. ��মা� �যা� �াথ�গণেক িলিখত/�মৗিখক পরী�ায় অংশ�হেণর জ� �েযাগ �দান করা হেব। 
8. �য �কান ধরেনর �পািরশ �াথ�র �ািথ �তা বািতল বেল গ� হেব। 
9. িনেয়াগ িব�ি�েত উি�িখত পদ বািতল করা, আেবদনপ� �হণ ও বািতল করা এবং পদ সং�া �াস/�ি� করার �মতা ক��প� সংর�ণ কের। 
10.  �য সকল �াথ� 29/06/2018 তািরেখ �কািশত �ডসেকা’র িনেয়াগ িব�ি�র িবপরীেত আেবদন কেরেছন, তােদর �নরায় একই পেদ আেবদন করার �েয়াজন �নই। তােদর �ব �বত� আেবদন বহাল থাকেব। 
আেবদন �ি�য়া: 
1. আ�হী �াথ�গণেক �ডসেকা’র ওেয়বসাইেট (www.desco.org.bd) �া� “অনলাইন আেবদন ফম �” এর মা�েম আেবদন করেত হেব। অনলাইন আেবদন ফেম �র সে� ��ান�ত ছিব, �া�র, সব �েশষ িশ�াগত 

�যা�তার সনদ ও �েযাজ� ��ে� �ি�েযা�া সনেদর কিপ আপেলাড করেত হেব। অনলাইন আেবদন ফম � �রেণর জ� �ডসেকা’র ওেয়বসাইেট �দিশ �ত আেবদন সং�া� িনেদ �িশকা যথাযথ ভােব অ�সরণ করেত হেব। 
2. �ডসেকা’র ওেয়বসাইেট �দিশ �ত িনেদ �িশকা অ�সরণ �ব �ক আেবদন িফ বাবদ �ম 1-৫ নং পেদর জ� 1,500/- (এক হাজার প�চশত টাকা) এবং �ম 6-15 নং পেদর জ� 1,000/- (এক হাজার টাকা) ডা�-বাংলা �াংক 

িলিমেটড এর �মাবাইল �াংিকং �সবা “রেকট” এর মা�ােম পিরেশাধ করেত হেব। 
3. অনলাইন আেবদন ও িফ �দােনর �শষ সময় 0৩/12/2018 তািরখ রাত 12:00 পয ��। 
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