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(বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন এর এক� অ� �িত�ান) 
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িনেয়াগ িব�ি� 
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র অধীন� বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন এর এক� অ� 
�িত�ান ও �দেশর একমা� �ালািন �তল �শাধনাগার ই�াণ � িরফাইনারী িলিমেটড-এ িন�বিণ �ত পেদ িনেয়ােগর লে�� ��ত বাংলােদশী 
নাগিরকেদর িনকট হ�ত অনলাইেন দরখা� আহবান করা যাে�ঃ- 
 

শত�াবলীঃ  

১। ‘�েবশনারী ইি�িনয়ার’ িহেসেব িনব �ািচত �াথ�গণ ০২(�ই) বছর �ময়ািদ বা�ব কােজ �িশ�েণ িনেয়ািজত থাকেবন এবং ১ম বছেরর জ�  

     সব �সা�ে� মািসক ৳.৫০,০০০/-(প�াশ হাজার) টাকা এবং ২য় বছেরর জ� মািসক ৳.৫২,৫০০/- (বায়া� হাজার প�চশত) টাকা হাের �িশ�ণ  

     ভাতা �া� হেবন।  

২। সে�াষজনকভােব ০২ (�ই) বছর �ময়ািদ �িশ�ণ সমাি�র পর ‘�েবশনারী ইি�িনয়ার’ গণেক �কা�ািনর অ�েমািদত সাংগঠিনক কাঠােমােত  

    �িনিদ �� �� পদ থাকা সােপে� ‘এ�ািসসেট� �ােনজার (এম-৫ ��ড, �বতন ��লঃ টাকা ৩৫,৫০০-৩৭,২৮০-৩৯,১৫০-৪১,১১০-৪৩,১৭০- 

    ৪৫,৩৩০-৪৭,৬০০-৪৯,৯৮০-৫২,৪৮০-৫৫,১১০-৫৭,৮৭০-৬০,৭৭০/-) পেদ �ায়ী িনেয়াগ �দােনর ��ে� অ�ািধকার �দয়া হেব।  

৩। িনেয়ােগর ��ে� িব�মান িনেয়াগ নীিতমালা এবং সরকার িনেদ �িশত �কাটা অ�সরণ করা হেব। 

৪। িলিখত/�বহািরক/�মৗিখক পরী�ার ��ে� �কান �এ/িডএ �দান করা হেব না। 

৫। এই িনেয়াগ িব�ি� স�িক�ত �য �কান সংেশাধন, সংেযাজন (যিদ থােক) এবং পরী�া সং�া� যাবতীয় ত� www.erl.com.bd এ পাওয়া  

    যােব।  

৬। �কান কারণ দশ �ােনা �িতেরেক িনেয়াগকারী ক��প� এ িনেয়াগ কায ��েমর আংিশক বা স�ণ � পিরবত�ন/বািতল -এর �মতা সংর�ণ কের এবং  

এ িনেয়ােগর ��ে� িনেয়াগকারী ক��পে�র িস�া�ই �ড়া� বেল গ� হেব। 

৭। িনেয়ােগর িবষেয় �কান �কার �পািরশ বা তদিবর �াথ�র অেযা�তা িহেসেব গ� হেব। 

৮। িলিখত/�বহািরক/�মৗিখক পরী�ার �না�শ �াথ�র �মাবাইেল SMS এর মা�েম ও ERL এর ওেয়বসাইট-এর মা�েম জানােনা হেব। 

৯। সরকাির/আধা-সরকাির/�ায়�শািসত সং�ায় চা�িররত �াথ�েদরেক অব�ই যথাযথ ক��পে�র অ�মিত�েম আেবদন করেত হেব এবং �মৗিখক  

    পরী�ায় সময় তা �দশ �ন করেত হেব।  

১০। অস�ণ �/�ল ত� স�িলত/���ণ � আেবদনপ� বািতল বেল গ� হেব।  
১১। �কান �াথ� িনেয়াগ লােভর পর ত�র �দ� �কান ত� িম�া �মািণত হেল িনেয়াগ বািতল সহ ত�র িব�ে� আইনা�গ �ব�া �হণ করা হেব।  

১২। �মৗিখক পরী�ার সময় আেবদন ফরেম বিণ �ত সকল তে�র �পে� দিললািদ/�ল সনদপ� উপ�াপন করেত হেব এবং �রণ�ত  

     Application Form সহ সকল কাগজপে�র এক �সট সত�ািয়ত ফেটাকিপ দািখল করেত হেব। 

১৩। Online - এ আেবদনপ� �রণ প�িতঃ 
ক) পরী�ায় অংশ�হেণ ই�ক �াথ�গণেক http://erlb.teletalk.com.bd-এ আেবদনপ� �রণ করেত হেব। আেবদেনর সময়সীমা িন��পঃ- 
   i. Online - আেবদনপ� �রণ ও পরী�ার িফ জমাদান ��র তািরখ:  ০২ িডেস�র, ২০১৯: সকাল ১০.০০ টা। 

  ii. Online - আেবদনপ� �রণ ও পরী�ার িফ জমাদােনর �শষ তািরখ: ২৬ িডেস�র, ২০১৯: স��া ০৬.০০ টা।  
উ� সমেয়র মে� User ID �া� �াথ�গণ Online -এ আেবদন প� জমাদােনর সময় �থেক পরবত� ৭২ (বাহা�র) ঘ�ার মে� SMS-এ পরী�ার 
িফ জমা িদেত পারেবন।  
খ) Online আেবদনপে� �াথ� ত�র �া�র (�দঘ �� ৩০০ x �� ৮০) pixel ও স�েতালা রি�ন ছিব (�দঘ �� ৩০০ x �� ৩০০) pixel ��ান কের 
িনধ �ািরত �ােন Upload করেবন। 
গ) Online আেবদনপে� �রণ�ত ত�ই �যেহ� পরবত� সকল কায ��েম �ব�ত হেব, �সেহ� Online আেবদনপ� Submit করার �েব �ই �রণ�ত 
সকল তে�র স�কতা স�েক� �াথ� িনেজ শতভাগ িনি�ত হেবন।  
ঘ) �াথ� Online -এ �রণ�ত আেবদনপে�র এক� ি�� কিপ (রি�ন) পরী�া সং�া� �য �কান �েয়াজেনর সহায়ক িহেসেব সংর�ণ করেবন এবং 
�মৗিখক পরী�ার সময় এক কিপ জমা িদেবন। 
 

�িমক নং পেদর নাম                         িশ�াগত �যা�তা ও বয়স 
       ১. �েবশনারী ইি�িনয়ার 

(�মকািনক�াল/�কিমক�াল/ 
ইেলকি�ক�াল/  
িসিভল/কি�উটার) 

এসএসিস ও এইচএসিস অথবা সমমােনর পরী�ায় উভয় ��ে� ১ম িবভাগ বা সমমােনর িজিপএসহ  
অ�েমািদত িব�িব�ালয়/িশ�া �িত�ান হেত সংি�� িবষেয় িবএসিস ইি�িনয়ািরং-এ ১ম ��িণ  
বা সম�� িসিজিপএ।  

 

বয়সঃ  অ��� ৩০(ি�শ) বছর (আেবদনপ� জমাদােনর �শষ তািরেখ)। 



 
 
১৪। SMS ��রেণর িনয়মাবলী ও পরী�ার িফ �দানঃ  
ক) Online -এ আেবদনপ� (Application Form) যথাযথভােব �রণ কের িনেদ �শনা অ�যায়ী ছিব এবং �া�র Upload কের আেবদনপ� 

Submit করা স�� হেল কি�উটাের ছিবসহ Application Preview �দখা যােব। িন� �লভােব আেবদনপ� Submit কারী �াথ� User 

ID, ছিব এবং �া�র�� এক� Applicant’s Copy পােবন। উ� Applicant’s Copy ি�� (রি�ন) অথবা download কের 

সংর�ণ করেবন। Applicant’s Copy �ত এক� User ID ন�র �দয়া থাকেব এবং User ID ন�র �বহার কের �াথ� িনে�া� প�িতেত 

�যেকান Teletalk pre-paid mobile ন�েরর মা�েম ০২(�ই) � SMS কের পরী�ার িফ বাবদ ৳. ১৫০০/- (এক হাজার প�চশত) টাকা 

অনিধক ৭২(বাহা�র) ঘ�ার মে� জমা িদেবন। িবেশষভােব উে��, Online -এ আেবদনপে�র সকল অংশ �রণ কের Submit করা হেলও পরী�ার 

িফ জমা না �দয়া পয �� Online আেবদনপ� �কান অব�ােতই �হীত হেব না। 

 ১ম SMS: ERLB<space>User ID িলেখ Send করেত হেব 16222 ন�ের। 
 ২য় SMS: ERLB<space>Yes<space>PIN িলেখ Send করেত হেব 16222 ন�ের। 
 

খ) �েবশপ� �াি�র িবষয়� http://erlb.teletalk.com.bd-এ অথবা ইআরএল’র www.erl.com.bd ওেয়বসাইেট এবং �াথ�র �মাবাইল 

�ফােন SMS এর মা�েম (�� �যা� �াথ�েদরেক) যথাসমেয় জানােনা হেব।  

Online এ আেবদেনর ��ে� �াথ�র �দ� �মাবাইল �ফােন পরী�া সং�া� যাবতীয় �যাগােযাগ স�� করা হেব িবধায় উ� ন�র� সাব ��িণক সচল রাখা, 

SMS পড়া এবং �া� িনেদ �শনা তাৎ�িণকভােব অ�সরণ করা বা�নীয়। 
 

গ) SMS এ ��িরত User ID এবং Password �বহার কের পরবত�েত �রাল ন�র, পেদর নাম, ছিব, পরী�ার তািরখ, সময় ও �ভ��র নাম 

ইত�ািদ ত� স�িলত �েবশপ� download �ব �ক ি�� (রি�ন) কের িনেবন। �াথ� এই �েবশপ�� িলিখত পরী�ায় অংশ�হেণর সমেয় এবং উ�ীণ � 

হেল �মৗিখক পরী�ার সমেয় অব�ই �দশ �ন করেবন।  
 

ঘ) �� Teletalk pre-paid mobile �ফান �থেক �াথ�গণ িন�বিণ �ত SMS প�িত অ�সরণ কের িনজ িনজ User ID, Serial এবং 

PIN �ন��ার করেত পারেবনঃ- 

i) User ID জানা থাকেল: ERLB<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222.  

             Example: ERLB Help User ABCDEF & send to 16222.  

ii) PIN Number জানা থাকেল: ERLB<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222.  

             Example: ERLB Help PIN 12345678 & send to 16222.  

ঙ) Online এ আেবদন করেত �কান সম�া হেল �টিলটক ন�র �থেক ১২১ ন�ের কল ক�ন অথবা িনকট� �টিলটক কা�মার �কয়ার-এ �যাগােযাগ ক�ন  

    অথবা vas.query@teletalk.com.bd ই-�মইেল �যাগােযাগ ক�ন। 

 
 
 
 
 

                                        (�মা: �ৎফর রহমান) 
                                                                                                                                          �ড�� �জনােরল �ােনজার (পােস �ােনল) 
                                                                                                                                           ই�াণ � িরফাইনারী িলিমেটড, চ��াম। 

 


