
ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ
(ইিজিসিব) িলঃ 

িব ৎ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ
ম ণালয ়

উপ- ব াপক (এইচআর)_কেপােরট অিফস এর দ র 
ইউিনক হাই স, ১১৭ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ,

ঢাকা-১২১৭ 
ওেয়বঃ www.egcb.gov.bd

ন র: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০১.০৫.০২৮.১৯.১৬১৫ তািরখ: 
১২ অে াবর ২০২১

২৭ আি ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ (ইিজিসিব) িলিমেটড-এ সরাসির িনেয়াগ দােনর লে  গ ত
িসেলকশন কিম র পািরেশর ি েত ০৮/০২/২০২১ তািরেখ অ ি ত ইিজিসিব বােডর ২/২০২১-তম সভার
িস া েম ইিজিসিব-এ িনয়র সহকারী ব াপক (িহসাব/অথ/অিডট) পেদ িনে া  াথ েক িন বিণত শতসােপে
ি িভি ক িনেয়াগ দান করা হেলাঃ

িমকিমক  নংনং নামনাম , , িপত ারিপত ার   নামনাম   ওও  ায়ীায়ী   কানাকানা র ালরাল   নংনং বতমানবতমান   কানাকানা   পদ তপদ ত   পদপদ   ওও  দ রদ র
১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫
১. জনাব মেহদী হাসান, িপতা- আিম ল হক

ামঃ হাজরাদী, ডাকঘরঃ মদনগ
উপেজলাঃ ব র, জলাঃ 
নারায়ণগ -১৪১৪।

১৫০০০০৫৫ যে ঃ সাম াহার
৮৭৪/৪, উইলসন রাড, 
লজারাস আবািসক 

এলাকা, ব র, 
নারায়ণগ -১৪১০।

িনয়র সহকারী 
ব াপক (অথ), 

কেপােরট অিফস, 
 ইিজিসিব, ঢাকা।

িনেয়ােগরিনেয়ােগর   শতাবলীঃশতাবলীঃ
১। িনেয়ােগর ময়াদ : ি  িভি ক এ িনেয়াগ াথিমকভােব ৩(িতন) বছেরর জ  হেব। সে াষজনক 

িলশ ভিরিফেকশন িরেপাট সােপে  এ িনেয়াগ কাযকর হেব। সে াষজনক 
পারফরেমে র িভি েত চাকিরর ময়াদ ি  করা হেত পাের। 

২। েবশনকাল : ৬ (ছয়) মাস েবশনকাল িহেসেব থাকেব। েবশনকােল সে াষজনক পারফরেম , 
িলশ ভিরিফেকশন এর সে াষজনক িরেপাট সােপে  চাকির confirm করা 

হেব। 

েবশেন থাকাকালীন িলশ ভিরিফেকশন িরেপাট সে াষজনক না পাওয়া গেল বা 
পারফরেম  িনধািরত মােনর িন  িবেবিচত হেল বা ত গত /িব িত পিরলি ত 
হেল বা কান ফৗজদারী মামলায় দি ত হেল বা িশ াগত যা তা/অিভ তার 
সনদসহ েযাজ  অ া  সনদ/ড েম  িম া/ ল মািণত হেল িকংবা অিফস 

লার পিরপ ী কান কােজ িল  হেল কান ব না শ িতেরেকই তার চা িরর 
অবসান (Termination without any benefits) ঘটােনা হেব।
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৩। বতন : ারি ক ল বতন-৪০,০০০.০০ (চি শ হাজার) টাকা মা ।

৪। ভাতািদ, বানাস, 
বািষক বতন ি  
ইত ািদ

: Employee Service Rules of Electricity Generation 
Company of Bangladesh-2017, চিলত িবিধ/ নীিতমালা/ িভশন 
অ যায়ী।

৫।  নগদায়ন : Employee Service Rules of Electricity Generation 
Company of Bangladesh-2017 অ যায়ী। 

৬। িভেড  ফা , া ই  
ও প ই ুের

: িসিপএফ লস, া ই  লস এবং প ই ুের  এর চিলত নীিতমালা/ িভশন 
অ যায়ী।

৭। চাকির থেক অপসারণ, 
অ াহিত, ই ফা

: Employee Service Rules of Electricity Generation 
Company of Bangladesh-2017 অ যায়ী।

৮। সািভস বিনিফট : Employee Service Rules of Electricity Generation 
Company of Bangladesh-2017 এ চিলত িবিধ/ নীিতমালা/ িভশন 
অ যায়ী।

৯। ি  া র : Employee Service Rules of Electricity Generation 
Company of Bangladesh-2017 এর ৩.২.২ (এম) অ যায়ী যাগদােনর 

েব িনধািরত ফরেম া র কের ি  স াদন এবং Fidelity & Secrecy 
এর Declaration িদেত হেব।

১০। চাকিরর শতাবলী 
সংেশাধন/ পিরবতন

: কা ানীর িবিধমালা/ নীিতমালা/ িভশন সংেশাধন/ পিরবতন/ সংেযাজন/ 
পিরবধন/ পিরমাজনসহ উি িখত চাকিরর শতাবলী সংেশাধন/িবেয়াজন এর মতা 
িনেয়াগকারী ক প  সংর ণ কের এবং স অ যায়ী উহা েযাজ / কাযকর হেব। 

১১। যাগদান : িনেয়াগ া  কমকতা পদ ত দ ের উপি ত হেয় ব াপনা পিরচালক বরাবর 
যাগদান প  পশ করেবন। যাগদান প  হীত হওয়ার পর তার 

চাকির Employee Service Rules of Electricity 
Generation Company of Bangladesh-2017 সহ েদয় 
অ া  িবিধ/ নীিতমালা/ িভশন অ যায়ী িনয়ি ত হেব। াথ  যথাযথ ক পে র 
মা েম আেবদন কের থাকেল যাগদােনর সময় বতমান কম ল হেত ছাড়প  সং হ 
কের দািখল করেত হেব।

১২। যাগদােনর সময়সীমা : উপিরউ  শতাবলী সােপে  আগামী ২৫/১০/২০২১ ি : তািরেখর মে  অিফস 
চলাকালীন েয়াজনীয় সকল কাগজপ সহ যাগদান করেবন। উ  তািরেখর মে  
যাগদান করেত থ হেল এ িনেয়াগ আেদশ য়ংি য়ভােব বািতল বেল গ  হেব। 
যাগদােনর সময় অ ীকারনামা/স িতপে  া র কের জমা িদেত হেব। অ থায় 

িনেয়াগপ  বািতল বেল গ  হেব। যাগদােনর জ  কান এ/িডএ েদয় হেব না। 

২। যাগদােনর সময় ণা  জীবন- া , িশ াগত যা তা, িনজ জলার ইউিপ/িস  কেপােরশন ক ক ই ত
নাগিরক  সনদ এবং জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত অ িলিপ, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার অ েমািদত
হাসপাতাল/ টি ং াব হেত Dope Test িরেপাট, শািরিরক উপ তার পে  রিজ াড িচিকৎসক ক ক
মিডক াল িফটেনস সা িফেকট এবং ২( ই) কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব যাগদান পে র সােথ জমা িদেত
হেব। যাগদােনর পর Personal Data Sheet (PDS) ও Nominee Form রণ করত: এতদসং া

েয়াজনীয় কাগজ-প  এইচআর িবভােগ ৭(সাত) িদেনর মে  আবি কভােব জমা িদেত হেব।
 
৩। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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১২-১০-২০২১
মাঃ আ  হনা ফয় ল হক

জনােরল ােনজার (এইচআরএম) (অিতির
দািয় )

ন র: ২৭.২৭.২৬৬৬.১০১.০৫.০২৮.১৯.১৬১৫/১(২৮) তািরখ: ২৭ আি ন ১৪২৮
১২ অে াবর ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালক এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ
(ইিজিসিব)
২) িনবাহী পিরচালক ( শাসন ও অথ), িনবাহী পিরচালক ( শাসন ও অথ) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী
অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
৩) িনবাহী পিরচালক (িপএ িড), িনবাহী পিরচালক (িপএ িড) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব
বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
৪) িনবাহী পিরচালক(ওএ এম), িনবাহী পিরচালক (ওএ এম) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব
বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
৫) ধান েকৗশলী (সকল), ইিজিসিব িলঃ।
৬) মহা ব াপক (সকল), ইিজিসিব িলঃ
৭) ত াবধায়ক েকৗশলী/উপ-মহা ব াপক (সকল), ইিজিসিব িলঃ।
৮) ক  পিরচালক (সকল), ইিজিসিব িলঃ।
৯) ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ), ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস ) এর দ র, ইেলি িস  জনােরশন কা ানী অব
বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)-ওেয়বসাইেট দশেনর জ ।
১০) জনাব......................................................।

১২-১০-২০২১
গািব  মার ঘাষ

উপ- ব াপক
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