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ISO 9001, ISO 14001 & 

নং-২৭.১২.০০০০.১১০.৫১.০১২.২১-২৩২১   তারিখঃ ০৫ অক্টাবি, ২০২১ ররঃ। 

বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতায়ন ববার্ ড এর আওতাধীন পল্লী ববদ্যুৎ সবিবতসমূদে লাইনক্রু বলদেল-১ (চুবিবেবিক) পদে বনদয়াদের বনবিি ব াগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত 

বাাংলাদেশী পুরুষ নােবরকদের বনকট েদত বনধ ডাবরত ফদি ড স্বহক্ে পূরণকৃত েরখাে আেবান করা  াদে। পদের নাদির পাদশ শূণ্য পদের সাংখ্যা, প্রার্থীর 

বয়সসীিা, প্রদয়াজনীয় বশক্ষােত ও শারীবরক ব াগ্যতা উক্ল্লখ করা েদলাোঃ 

ক্রোঃ

নোঃ
পদের নাি

শূণ্য পদের 

সাংখ্যা
বয়স সীিা বশক্ষােত ব াগ্যতা শারীবরক ব াগ্যতা

সব ডসাকুদে 

ববতন (টাকা)

০১ লাইনক্রু 

বলদেল-১ 

(চুবিবেবিক) 

১৭০০ (এক  

োজার সাতশত) 

টি।

বনদয়াে 

প্রোনকালীন এ 

সাংখ্যা

কি-বববশ েদত 

পাদর।

 ০১/১০/২০২১ বরোঃ তাবরদখ 

বয়স সব ডবনম্ন ১৮ বর্থদক সদব ডাচ্চ 

২১ বছর  েদত েদব। তদব পল্লী 

ববদ্যুৎ সবিবতদত কি ডরত বিটার 

বরর্ার কাি ম্যাদসঞ্জারদের 

লাইনক্রু বেদসদব বনদয়াদের 

বক্ষদে বয়স ২৫ প ডন্ত

বশবর্থলদ াগ্য।  

ক) এসএসবস (ববজ্ঞান) বা 

সিিান (ববজ্ঞান) পরীক্ষায় 

ন্যুনতি বজবপএ ৫.০০ এর 

িদে ৩.০০  সে উিীণ ড 

েদত েদব। ববজ্ঞান ববোে  

ব্যতীত অন্য ববোদের 

প্রার্থীদের আদবেদনর সুদ াে 

বনই। 

খ) পল্লী ববদ্যুৎ সবিবতদত 

কি ডরত বিটার বরর্ার কাি 

ম্যাদসঞ্জারেদণর িদে 

শুধুিাে ববজ্ঞান ববোে েদত 

উিীণ ড প্রার্থীেণ আদবেন 

করদত পারদব।

 ক) অবশ্যই সু-স্বাদযুর অবধকারী েদত েদব। কদ ার পবরশ্রিসে 

     ববদ্যুবতক খ ুঁটি ও যাপনায় উ া-নািায় সক্ষিতা র্থাকদত েদব।

খ) অবশ্যই বেবেক পবরশ্রি করার সবেো ও স্বাোববক প্রবণতা 

র্থাকদত  েদব।

 ে) কাদজর িােদি বশক্ষণ এর আগ্রে ও সক্ষিতা র্থাকদত েদব।

ঘ) অবশ্যই শারীবরক উচ্চতা ন্যুনতি ৫ ফুট ৪ ইবি, ওজন ন্যুনতি 

    ১১০ পাউন্ড এবাং বুদকর িাপ স্বাোববক অবযায় ন্যুনতি ৩০ ইবি 

    এবাং স্ফীত অবযায় ন্যুনতি ৩২ ইবি েদত েদব। 

ঙ) ৭ বিবনদট ১ িাইল বিবন-ম্যারার্থন বেৌড় বেদত এবাং প্যারালাল বার 

    এ ববরবতেীনোদব পর পর ন্যুনতি ৫ (পাঁচ) বার বুক প ডন্ত উ া-

    নািায় সক্ষি েদত েদব।

চ) ববদ্যালদয় শরীর চচ ডা ববষয়ক ক্রীড়া কদি ড পারেশী প্রার্থীদক 

    অগ্রাবধকার বেয়া েদব। 

২৫,০০০.০০ 

শতডাবলীোঃ-

০১। বনধ ডাবরত আদবেন ফরি (ফরি-১) বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতায়ন ববার্ ড-এর ওদয়ব সাইট (www.reb.gov.bd) অর্থবা সাংরিষ্ট পল্লী ববদ্যুৎ সবিবতর ওদয়ব সাইট েদত (সবিবতর ওদয়ব ঠিকানা সাংরিষ্ট সবিবত েদত সাংগ্রে 

করা ব দত পাদর) র্াউনদলার্ কদর সাংগ্রে করদত েদব (পূরণদ াগ্য প্রদবশপেসে)। আদবেন ফরি A4 সাইদজর কােদজ েদত েদব। আদবেন ফরিটি আদবেনকারীদক স্বেস্তে পূরণ করদত েদব। 

০২। বনধ ডাবরত আদবেন ফরি (ফরি-১) ব্যতীত অন্য বকান আদবেন ফরি-এ আদবেন করদল আদবেন বাবতল বদল েণ্য েদব।   

০৩। অসম্পূণ ড আদবেনপে তর্থা বনধ ডাবরত আদবেনপেটি  র্থা র্থোদব পূরণ করা না েদল বা আাংবশক পূরণ করা েদল বা ভুল তথ্য প্রোন করা েদল বা স্বাক্ষর করা না েদল অর্থবা প্রার্থী কর্তডক প্রেি তদথ্য বকান েড়বিল পাওয়া 

বেদল আদবেনপে বাছাই প্রবক্রয়ার অর্থ ডাৎ শারীবরক পরীক্ষা/বলবখত পরীক্ষার পূদব ড বা পদর ব  বকান প ডাদয় প্রার্থীতা বাবতল করা েদব।  বে বকান প্রার্থীর বক্ষদে আদবেনপদের বকান অাংশ প্রদ াজু না েয় বসদক্ষদে ‘‘প্রদ াজু 

নয়’’ উস্তল্লখ করদত েদব।  

০৪। লাইনক্রু বলদেল-১ (চুবিবেবিক) পদে চাকুরীদত ব ােোদনর সিয় ১০,০০০.০০ (েশ োজার) টাকা বনরাপিা জািানত বেদসদব জিা বেদত েদব  া সস্ততাষজনক চুবি সিাপনাস্তত সবিবত কর্তডক বনধ ডাবরত োদর মুনাফাসে 

বফরত বেওয়া েদব।  

০৫। আদবেনপদের সাংদে প্রার্থীর বশক্ষােত ব াগ্যতা এসএসবস/সিিান পরীক্ষার মূল/সািবয়ক সনেপে (িাকডশীট/প্রশংসাপে গ্রেণদ াগ্য নয়) এি ফক্ াকরপ, নােবরকত্ব সনে এি ফক্ াকরপ ও সদ্য বতালা ০২ (দ্যই) কবপ 

পাসদপাট ড আকাদরর ছবব ১ি বশ্রবণর কি ডকতডা কর্তডক সতুাবয়ত কিক্ত েদব এবাং ১০০.০০ (একশত) টাকা মূেিাদনর ক্রসর্ বপাস্টাল অর্ ডার/দপ-অর্ ডার/ব্যাাংক ড্রাফ  বসবনয়র বজনাদরল ম্যাদনজার/দজনাদরল ম্যাদনজার, 

(বনজ বজলার সাংবিষ্ট পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত) -এর অনুকূদল সাংযুি করদত েদব। বপাস্টাল অর্ ডার/দপ-অর্ ডার/ব্যাাংক ড্রাফ  ব্যতীত আদবেনপে বপ্ররণ করা েদল তা গ্রেণদ াগ্য েদব না।   

০৬।   বকবলিাে শারীবরক ব াগ্যতায় উিীণ ড প্রার্থীদের পরবতীদত বলবখত (MCQ) পরীক্ষায় অাংশগ্রেদণর জন্য র্াকা েদব। 

০৭। প্রার্থী কর্তডক তার বশক্ষােত ব াগ্যতা ও অবেজ্ঞতা, জন্ম তাবরখ, বয়স, যায়ী ঠিকানা, বনজ বজলাসে আদবেনপদে প্রেি অন্যান্য ব  বকান তথ্য অসম্পূণ ড বা অসতু বা অসঙ্গবতপূণ ড প্রিাবণত েদল তার প্রাবর্থ ডতা বাবতল করা েদব 

এবাং এরূপ অসতু ও উদেশ্যমূলক তথ্য প্রোদনর িােদি বনদয়ােপ্রাপ্ত েদলও পরবতী ব  বকান সিয় ববষয়টি বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতায়ন ববার্ ড/পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত কর্তডপদক্ষর বোচরীভূত েদল তাদক চাকুরী েদত ববনা 

বনাটিদশ বরখাে এবাং তার ববরুবে আইনানুে ব্যবযা গ্রেণ করা েদব।

০৮। এ ধরদনর চুবিবেবিক লাইনক্রু বনদয়াদের ববপরীদত বছর বছর চুবি সাদপস্তে একটি পববদস সদব ডাচ্চ ০৯টি চুবির বিয়াে প ডত চাকুরী করদত পারদবন এবাং লাইনক্রুেদণর চাকুরী কখনই বকান ক্রদিই বনয়বিত েদব না। ৯ি 

চুবি সিাপনাস্তত অবেজ্ঞতা ও সস্ততাষজনক কি ডমূোয়ন প্রবতদবেদনর বেবিদত অন্য পববদস বনদয়াে প্রোন করা ব দত পাদর এবাং চাকুরীদত ববতন ধাপ অক্ষুন্ন র্থাকদব। 

০৯। বকান কারণ েশ ডাদনা ব্যবতদরদক ব  বকান আদবেন গ্রেণ বা বাবতদলর অবধকার কর্তডপক্ষ সাংরক্ষণ কদরন।  

১০।  বনদয়ােপ্রাপ্ত চুবিবেবিক লাইনক্রুেণস্তক রনজ স্তজলা ও রনজ সবিবতি স্ত ৌক্ ারলক এলাকা ব্যতীত স্তে স্তকান পল্লী ববদ্যুৎ সরিরতক্ত পদায়ন কিা হক্ব। বনদয়ােপ্রাপ্ত চুবিবেবিক লাইনক্রুেণ সদব ডাচ্চ ৪৫ (পয়ঁতারল্লশ) বছর বয়স 

প ডত চাকুরী করদত পারদবন।  

১১।    শারীবরক পরীক্ষায় অাংশগ্রেদণর সিদয় বশোেত ব াগ্যতার মূল কবপ প্রেশ ডন করদত েদব।

১২।  শারীবরক পরীক্ষায় অাংশগ্রেদণর জন্য আদবেনকারীদের উপবযবতর সিয়, তাবরখ ও আদবেনপেসে উপবযবতর যানোঃ

ক্রোঃ নাং উপবযবতর সিয় ও তাবরখ যান

০১। ৩০/১০/২০২১ বরোঃ, সকাল ৯:০০ ঘটিকা।
বনম্নববণ ডত ছক অনু ায়ী আদবেনকারী তার বনজ বজলার পাদবড ববণ ডত পল্লী ববদ্যুৎ 

সবিবতদত আদবেনপে ও চাবেত কােজপেসে উপবযত েদবন।

১৩। বনম্নববণ ডত ছক অনু ায়ী আদবেনকারী তার বনজ বজলার পাদবড ববণ ডত পল্লী ববদ্যুৎ সবিবতর সের েপ্তদর স্বেস্তে পূরণকৃত আদবেনপে ও চাবেত কােজপোবেসে সকাল ৯:০০ 

ঘটিকায় উপবযত েদবনোঃ    

ক্রোঃ

নাং

প্রার্থীর বনজ 

বজলা 

প্রার্থী ব  সবিবতদত আদবেনসে উপবযত েদবন উি সবিবতর ঠিকানা ক্রোঃ 

নাং

প্রার্থীর বনজ 

বজলা 

প্রার্থী ব  সবিবতদত আদবেনসে উপবযত েদবন উি সবিবতর ঠিকানা

১ ঢাকা ঢাকা পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, পলাশবাড়ী, নবীনের, ঢাকা। ৩৩ বাদেরোট বাদেরোট পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, বপালঘাট, িেরাোট, বাদেরোট।

২ িাবনকেঞ্জ িাবনকেঞ্জ পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, বােজান, মূলজান, িাবনকেঞ্জ। ৩৪ পিেড়  াকুরোঁও পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, জেন্নার্থপুর,  াকুরোঁও।

৩ টাাংোইল টাাংোইল পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, আদশকপুর, টাাংোইল। ৩৫  াকুরোঁও  াকুরোঁও পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, জেন্নার্থপুর,  াকুরোঁও।

৪ জািালপুর জািালপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, ববলটিয়া, জািালপুর। ৩৬ বেনাজপুর বেনাজপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-২, ফুলবাড়ী, ববরািপুর, বেনাজপুর।

৫ বশরপুর বশরপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, োতশালা, বশরপুর। ৩৭ নীলফািারী নীলফািারী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, সুটিপাড়া, নীলফািারী।

৬ িয়িনবসাংে িয়িনবসাংে পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, মুিাোছা, িয়িনবসাংে। ৩৮ লালিবনরোট কুবড়গ্রাি লালিবনরোট পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, মুিারাি (বেদিােনী), কুবড়গ্রাি।

৭ বনেদকানা বনেদকানা পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, রাদজন্দ্রপুর, চবল্লশা, বনেদকানা। ৩৯ কুবড়গ্রাি কুবড়গ্রাি লালিবনরোট পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, মুিারাি (বেদিােনী), কুবড়গ্রাি।

৮ বকদশারেঞ্জ বকদশারেঞ্জ পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, মুকদসেপুর, বকদশারেঞ্জ। ৪০ রাংপুর রাংপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, শঠিবাড়ী, রাংপুর।

৯ োজীপুর োজীপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, চান্দনা, োজীপুর।  ৪১ োইবান্ধা োইবান্ধা পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, তুলসীঘাট, োইবান্ধা।

১০ নরবসাংেী নরবসাংেী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, িাধবেী, নরবসাংেী। ৪২ জয়পুরোট জয়পুরোট পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, সের বরার্, জয়পুরোট।

১১ নারায়ণেঞ্জ নারায়ণেঞ্জ পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, বচঙ্গাঁইন, বসানারোঁও, নারায়ণেঞ্জ। ৪৩ নওোঁ নওোঁ পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, চকববরাি, নওোঁ।

১২ মুন্সীেঞ্জ মুন্সীেঞ্জ পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, বসপােীপাড়া, মুন্সীেঞ্জ। ৪৪ বগুড়া বগুড়া পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, বছবলিপুর, বগুড়া।

 ১৩ রাজবাড়ী রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, চরবােিারা, রাজবাড়ী। ৪৫ বসরাজেঞ্জ বসরাজেঞ্জ পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, উল্লাপাড়া আর/এস, বসরাজেঞ্জ।

১৪ ফবরেপুর ফবরেপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, কানাইপুর, ফবরেপুর। ৪৬ পাবনা পাবনা পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, চাটদিাের, পাবনা।

১৫ বোপালেঞ্জ বোপালেঞ্জ পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, কারারোতী, বোপালেঞ্জ। ৪৭ নাদটার নাদটার পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-২, বনপাড়া, নাদটার।

১৬ িাোরীপুর িাোরীপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, মুস্তফাপুর, িাোরীপুর। ৪৮ রাজশােী রাজশােী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, নওোটা, রাজশােী।

১৭ শরীয়তপুর শরীয়তপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, নড়বালাখানা, শরীয়তপুর। ৪৯ চাঁপাই নবাবেঞ্জ চাঁপাইনবাবেঞ্জ পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, নয়াদোলা, চাঁপাইনবাবেঞ্জ।

১৮ ববরশাল ববরশাল পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-২, রেিতপুর (কুাদর্ট কদলজ), ববরশাল। ৫০ সুনািেঞ্জ সুনািেঞ্জ পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, ওদয়জখালী, সুনািেঞ্জ।

১৯ বোলা বোলা পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, বাাংলা বাজার, বোলা। ৫১ বসদলট বসদলট পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, বোটাটিকর, কেিতলী, বসদলট।

২০ পটুয়াখালী পটুয়াখালী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, কাবলকাপুর, পটুয়াখালী। ৫২ বিৌলেীবাজার বিৌলেীবাজার পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, শ্রীিঙ্গল, বিৌলেীবাজার।

২১ বরগুনা পটুয়াখালী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, কাবলকাপুর, পটুয়াখালী। ৫৩ েববেঞ্জ েববেঞ্জ পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, শাদয়স্তােঞ্জ, েববেঞ্জ।

২২ বপদরাজপুর বপদরাজপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, িবরচাল, হুলারোট, বপদরাজপুর। ৫৪ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, েবক্ষন সুবেলপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

২৩ ঝালকাঠি ঝালকাঠি পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, প্রতাপ, নলবছটি, ঝালকাঠি। ৫৫ কুবিল্লা কুবিল্লা পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, চাবন্দনা, কুবিলা।

২৪ কুবষ্টয়া কুবষ্টয়া পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, বারখাো, কুবষ্টয়া। ৫৬ চাঁেপুর চাঁেপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, োজীেঞ্জ, চাঁেপুর।

২৫ বিদেরপুর বিদেরপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, বিদেরপুর। ৫৭ লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, লক্ষ্মীপুর ।

২৬ চুয়ার্াঙ্গা বিদেরপুর পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, বিদেরপুর। ৫৮  বনায়াখালী বনায়াখালী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, ববেিেঞ্জ, বনায়াখালী।

২৭ বঝনাইেে বঝনাইেে পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, রাউতাইল, বঝনাইেে। ৫৯  বফনী বফনী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, িবেপাল, বফনী।

২৮ িাগুরা িাগুরা পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, পারনান্দুয়ালী, িাগুরা। ৬০ চট্টগ্রাি চট্টগ্রাি পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, পটিয়া, চট্টগ্রাি।

২৯ নড়াইল  দশার পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-২, িবনরািপুর,  দশার। ৬১ খােড়াছবড় চট্টগ্রাি পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-২, রাউজান, চট্টগ্রাি।

৩০  দশার  দশার পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-২, িবনরািপুর,  দশার। ৬২ রাঙ্গািটি চট্টগ্রাি পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-২, রাউজান, চট্টগ্রাি।

৩১ সাতক্ষীরা সাতক্ষীরা পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, পাটদকলঘাটা, সাতক্ষীরা। ৬৩ বান্দরবান চট্টগ্রাি পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত-১, পটিয়া, চট্টগ্রাি।

৩২ খলনা খলনা পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, ঠিকরাবন্দ, খলনা। ৬৪ কক্সবাজার কক্সবাজার পল্লী ববদ্যুৎ সবিবত, বঝলাংজা, কক্সবাজার।
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বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতায়ন ববার্ ড, সের েপ্তর েবন, 

বনকুঞ্জ-২, বখলদক্ষত, ঢাকা-১২২৯। 
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