নতু ন চাকিৰ াথ ৰ বােব সুেযাগ

অসম শি িবতৰণ কা ানী িলিমেটড (এ িপ িড িচ এল) – www.apdcl.org
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িবজুলী ভৱন, প ন বজাৰ, ৱাহা -১

িনযুি

জাননী ন ৰ : MD/APDCL/HR/REC (2017-18)/2017/85/119
dated 14.08.2018

িনে া

পদসমূহৰ কাৰেণ আেবদন িবচৰা হেছঃ

 সহাকাৰী গাণিনক িবষয়া
 অিফচ তথা িফ এিছে
 লঘু যান চালক
 সহায়ক

অনলাইন আেবদন ণালীৰ
আৰ িণঃ ১৮ আগ , ২০১৮

1

অনলাইন আেবদন ণালীৰ
সমাি ঃ ১২ ছে ৰ, ২০১৮

এ িপ িড িচ এল, এ ই িজ িচ এল আৰু এ িপ িজ িচ এলৰ িনে া
াথ ৰ পৰা আেবদন িবচৰা হেছ।

পদসমূহত িনযুি ৰ বােব উপযু

অহতাস

১. এ এ অ’ (Assistant Accounts Officer) – সহকাৰী গাণিনক িবষয়া
পদৰ সংখ া
ইউ আৰ

অ িব িচ /
এম অ িব িচ

এ িপ িড িচ এল

১৭

৯

এ িপ িজ িচ এল

৪

এ ই িজ িচ এল
মুঠ

কা

ানীৰ নাম

এছ িচ

এছ
(এইচ)

িপ ডি উ িড

মুঠ

৪

২

২

১ (এল িড)

৩৫

৩

১

১

১

০

১০

৭

৪

২

১

১

০

১৫

২৮

১৬

৭

৪

৪

১

৬০

এছ

(িপ)

কামৰ িবৱৰণঃ একাউ , বােজট, িবন কৰণ (Compilation), িবল, অিডট, িজ এ িড স
িনয় ক িবষয়াই সমেয় সমেয় অনুেমাদন িদয়া কাম।
েয়াজনীয় শি ক অহতাঃ কােনা ীকৃ ত িব িবদ ালয়ৰ পৰা কলা, িব
কমত সকেলা িবষয় িমিল িন তম ৫৫% বা তাৰ সম পয ায়ৰ ন ৰ বা
বা তাৰ সম পয ায়ৰ ন ৰ, বা কলা বা িব ান িশ াত গিণত বা
িন তম ৫৫% বা তাৰ সম পয ায়ৰ ন ৰ বা গিণত / পিৰসংখ া িব
িচ) িন তম ৫৫% বা তাৰ সম পয ায়ৰ ন ৰ।
িবভাগীয় াথ ৰ (এ িপ িড িচ এল / এ িপ িজ িচ এল /
অনুসূচীত জািত / অনুসূচীত জনজািতৰ
ত িন তম ন ৰ াতক িড
কি

ক য় কাম

আৰু

ান বা বািণজ িবষয়ত াতক িড ী। িব
অনাছ / মজৰ িবষয়ত (িব কম) ৫৫%
পিৰসংখ া িব ানক এটা িবষয় িহচােপ ল
ান িবষয়ত অনাছ ল (িব এ / িব এছ
এ ই িজ িচ এলৰ কমচাৰী)
ীৰ পৰী াত ৫০% হ’ লও হ’ব।

উটাৰৰ
ানঃ াথ ৰ কি উটাৰ এি েকছনৰ
ত
ান থািকব লািগব আৰু লগেত কি
ত কেমও িতিনমহীয়া পাঠ মৰ িড মা চা িফেকট থকােটা েয়াজনীয়।

ত আৰু

উটাৰ এি েকছনৰ

বয়সৰ সীমাঃ
ক) ০১.০১.২০১৮ তািৰখত ২১ ৰ পৰা ৪৪ বছৰ।
খ) অ িব িচ / এম অ িব িচৰ াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৭ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।
গ) এছ িচ / এছ
াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৯ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।
ঘ) িবভাগীয় াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৫ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।

২. অিফচ তথা িফ

এিছে

পদৰ সংখ া
কা

ানীৰ নাম

১৪৩ (িব
এল – ৪৬)

১০৫ (িব
এল-৩৭)

এছ
(এইচ)
৯০ (িব
এল-৪২)

৩

১

১

০

০

১১

১০

৬

২

১

১

১ (এইচ আই)

২১

৩৪০

২৭২

১৪৬

১০৭

৯১

৪৪

১০০০

ইউ আৰ

এ িপ িড িচ এল

৩২৪

এ িপ িজ িচ এল

৬

এ ই িজ িচ এল
মুঠ

অ িব িচ /
এম অ িব িচ
২৬৩ (িব
এল-২)

এছ

(িপ)

এছ িচ

িপ ডি উ িড

মুঠ

৪৩ (এইচ আই-১৪, এল
িড-২৯, িব এল-১৪)

৯৬৮

কামৰ িবৱৰণঃ িমটাৰ ৰীিডং সং হ, িবল
ত আৰু িবতৰণ, ডাটা কি উটাৰত ভেৰাৱাৰ দািয় , ভঁ ৰালৰ
ত াৱধান, পাছেনল, এছটাি ছেম , িশ ণ, াহক আৰু িফ আৰু কপেৰট কায ালয়ৰ িবিভ িবষয় চাৱািচতা আৰু
িনয় ক িবষয়াই সমেয় সমেয় িদয়া দািয় পালন।
েয়াজনীয় শি ক অহতাঃ উ তৰ মাধ িমক পৰী া বা চৰকাৰীভােব অনুেমািদত সমপয ায়ৰ পৰী াত উ ীণ।
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কি

উটাৰৰ
ানঃ াথ ৰ কি উটাৰ এি েকছনৰ
ত
ান থািকব লািগব আৰু লগেত কি
ত কেমও িতিনমহীয়া পাঠ মৰ িড মা চা িফেকট থকােটা েয়াজনীয়।

উটাৰ এি েকছনৰ

বয়সৰ সীমাঃ
ক) ০১.০১.২০১৮ তািৰখত ১৮ ৰ পৰা ৪৪ বছৰ।
খ) অ িব িচ / এম অ িব িচৰ াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৭ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।
গ) এছ িচ / এছ
াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৯ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।
ঘ) িবভাগীয় াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৫ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।

৩. লঘু যান চালক (Light Vehicle Driver)
পদৰ সংখ া
কা

ানীৰ নাম

ইউ আৰ

এ িপ িড িচ এল

অ িব িচ /
এছ
এম অ িব িচ

১২

৭

(িপ)

এছ িচ

এছ
(এইচ)

মুঠ

২

১

২৫

৩

কামৰ িবৱৰণঃ অনুেমাদন কৰা গাড়ী পিৰ াৰ কৰা। িনয় ক িবষয়াৰ
চেলাৱা।

েয়াজন আৰু স ি

অনুসিৰ অনুেমািদত গাড়ী

েয়াজনীয় অহতাঃ হাই ু ল িশ া পৰী া বা চৰকাৰীভােব অনুেমািদত সমপয ায়ৰ পৰী াত উ ীণ। কেমও দুবছৰৰ
বৃি গত গাড়ী চেলাৱাৰ অনু াপ থািকব লািগব আৰু
িফক নীিত-িনয়মৰ ান আৰু এল এম িভ / এইছ এম িভ
চেলাৱাৰ অিভ তা থািকব লািগব।
বয়সৰ সীমাঃ
ক) ০১.০১.২০১৮ তািৰখত ১৮ ৰ পৰা ৪৪ বছৰ।
খ) অ িব িচ / এম অ িব িচৰ াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৭ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।
গ) এছ িচ / এছ
াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৯ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।
ঘ) িবভাগীয় াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৫ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।

৪. সহায়কঃ
পদৰ সংখ া
ইউ আৰ

অ িব িচ /
এম অ িব িচ

এ িপ িড িচ এল

১০২

১৬৭

এ িপ িজ িচ এল

২৬

১৪

৬ (িব এল১)

১৪ (িব এল১)

২

৫২

এ ই িজ িচ এল

১০২

৫৪

২০

১৪

১০

২০০

মুঠ

২৩১

২৭২

১৮০

১২০

১০৭

৮৭২

কা

ানীৰ নাম

এছ

(িপ)

এছ
(এইচ)

এছ িচ

১৫৪ (িব এল–৯২) ১০২ (িব এল-৫৯)

৯৫ (িব এল৬৪)

মুঠ
৬২০

কামৰ িবৱৰণঃ তওঁেলােক িবিভ
বদু িতক উপেক
/ িবতৰণ আৰু বহন লাইন / উৎপাদন ক
আিদৰ
বদু িতক / যাি ক / িচিভল আিদ িভন িভন
ৰ কামত সহায় কিৰব লািগব আৰু লগেত িনয় ক িবষয়াই
সমেয় সমেয় িদয়া দািয় পালন কিৰব লািগব।
েয়াজনীয় শি ক অহতাঃ
ক) এ িপ িড িচ এলৰ বােবঃ হাই ু ল িশ া পৰী া বা সমপয ায়ৰ পৰী াত
অনুেমািদত আই
আইৰ পৰা ৱায়াৰেমন / ইেলকি িচয়ান শাখাত চা িফেকট।
খ) এ ই িজ িচ এলৰ বােবঃ হাই ু ল িশ া পৰী া বা সমপয ায়ৰ পৰী াত
অনুেমািদত আই
আইৰ পৰা িফটাৰ / ইেলকি িচয়ান শাখাত চা িফেকট।
গ) এ িপ িজ িচ এলৰ বােবঃ হাই ু ল িশ া পৰী া বা সমপয ায়ৰ পৰী াত
অনুেমািদত আই
আইৰ পৰা ৱায়াৰেমন / ইেলকি িচয়ান / িফটাৰ / ৱ াৰ
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উ ীণ। লগেত অসম চৰকাৰৰ

াৰা

উ ীণ। লগেত অসম চৰকাৰৰ

াৰা

উ ীণ। লগেত অসম চৰকাৰৰ াৰা
/ মিচিন শাখাত চা িফেকট।

বয়সৰ সীমাঃ
ক) ০১.০১.২০১৮ তািৰখত ১৮ ৰ পৰা ৪৪ বছৰ
খ) অ িব িচ / এম অ িব িচৰ াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৭ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।
গ) এছ িচ / এছ
াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৯ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।
ঘ) িবভাগীয় াথ ৰ
ত, বয়সৰ উ সীমা ৪৫ বছৰৈল ৰহাই িদয়া হ’ব।
ক) ব ৱহাৰ কৰা সংি কৰণঃ ইউ আৰ – আনিৰজাভড (অসংৰি ত), অ িব িচ – আডাৰ বকৱাড াছ; এম
অ িব িচ – ম’ৰ আডাৰ বকৱাড াছ; এছ িচ – িছিডউ
কা (অনুসূচীত জািত),
এছ
(িপ) –
িছিডউ
াইব –
ইন (অনুসূচীত জনজািত -সমভূ িম), এছ
(এইচ) – িছিডউ
াইব – িহলছ (অনুসূচীত
জনজািত - পাহাৰ), িপ ডি উ িড – পাছন উইথ িডছএিবিল (অ মতা থকা ব ি ), এল িড - লেকা মটৰ
িডছএিবিল (চলাফু ৰা কৰাত অ মতা), এইছ আই – িহেয়িৰং ইে য়াৰেম ( নাত অসুিবধা থকা ব ি ), িব
এল – বকলগ।
খ) িপ ডি উ িডৰ (পাছন উইথ িডছএিবিল ) সং াঃ ‘পাছনছ উইথ িডছএিবিল জ (ই েৱল অপৰছু িন জ,
েটকছন অব ৰাইট এ ফু ল পা িচেপছন) এ , ১৯৯৫ ৰ ৩৩ ন ৰ অনুে দ মেত এই
ত সংৰ ণৰ বােব
সইসকল লাকেহ যাগ হ’ব, িযসকলৰ কেমও ৪০% াসংিগক িডছএিবিল আেছ আৰু সই স কত ক ীয় বা
ৰািজ ক চৰকােৰ গঠন কিৰ িদয়া মিডেকল বেড মাণপ িদেছ। এই সুিবধা লব খাজা াথ সকেল নিথপ পৰী ণ
/ শাৰীিৰক দ তা পৰী াৰ সময়ত (যিদেহ আমি ত হয়) উপযু
কতৃ প ই িদয়া মূল মাণপ
দশন কিৰব
লািগব।
গ) আেবদন মাচু ল (অ ত পণীয়): অসংৰি ত / অ িব িচ / এম অ িব িচ াথ সকলৰ বােব ৫০০.০০ টকা আৰু
এছ িচ / এছ
াথ ৰ বােব ২৫০.০০ টকা। িপ ডি উ িড াথ েয় কােনা মাচু ল িদব নালােগ। াথ সকেল নট
বংিকং /
িডট কাড / ডিবট কাডৰ সহায়ত অনলাইনেযােগ আেবদন মাচু ল পিৰেশাধ কিৰব পািৰব।
ঘ) আন িতব সমূহঃ
(i)
াথ জন ভাৰতীয় নাগিৰক হ’ব লািগব আৰু অসমত ায়ীভােব বসবাস কৰা হ’ব লািগব। অসমীয়া আৰু /
বা আন ানীয় ভাষাত বু ৎপি থকা াথ ক অ ািধকাৰ িদয়া হ’ব। নিথপ পৰী ণ / শাৰীিৰক দ তা পৰী াৰ
সময়ত (যিদেহ আমি ত হয়) অসমত ায়ীভােব বসবাস কৰাৰ মাণ িদব লািগব।
(ii)
এছ িচ / এছ
/ অ িব িচ / িপ ডি উ িড আিদ শাখাৰ
ত উপযু কতৃ প ই িদয়া মাণপ েহ
হণ কৰা হ’ব।
(iii) চৰকাৰী / অধচৰকাৰী / ৰাজ ৱা খ ত কাম কৰা াথ সকেল নিথপ ৰ পৰী ণ / শাৰীিৰক দ তা
পৰী াৰ সময়ত (যিদেহ আমি ত হয়) বতমানৰ িনেয়াগকতাৰ পৰা ‘আপি হীনতাৰ মাণপ ’ (এন অ িচ) দািখল
কিৰব লািগব। সয়া নহ’ ল শাৰীিৰক স মতা পৰী াত অৱতীণ হ’বৈল িদয়া নহ’ব।
(iv) িবভাগীয় াথ সকেল (এ িপ িড িচ এল / এ ই িজ িচ এল / এ িপ িজ িচ এলত কমৰত াথ ) স িকত
কতৃ প ৰ পৰা ‘আপি হীনতাৰ মাণপ ’ (এন অ িচ) দািখল কিৰব লািগব।
(v) িযেবাৰ
ত িচ িজ িপ এ / অ িজ িপ এ / িজ িপ এ বা লটাৰ
ড িদয়া হয়, সই
ত াথ েয়
অনলাইন আেবদন-প ত সমপয ায়ৰ শতাংশ ন ৰ উে খ কিৰব লািগব আৰু সয়া িব িবদ ালয় / িশ ানু ানৰ
আনু ািনক িবিধ অনুসিৰ হ’ব লািগব। াথ েয় নিথপ ৰ পৰী ণ / শাৰীিৰক দ তা পৰী াৰ সময়ত (যিদেহ
আমি ত হয়) আেবদন প ৰ এটা ছপা কৰা কিপৰ লগেত সই িলিখত িবিধেৰা এটা নকল িদব লািগব। যিদ কােনা
িবিধ নাথােক, তে িচ িজ িপ এ / অ িজ িপ এ / িজ িপ এ ক ১০ ৰ পূৰণ কিৰ তাৰ যাগফলৰ পৰা ৫
িবেয়াগ িদয়া হ’ব।
ঙ) বাচিন ি য়াঃ াথ সকেল এক িলিখত পৰী াত বিহব লািগব আৰু সই পৰী াৰ তািৰখ সময়মেত জেনাৱা
হ’ব। িলিখত পৰী াত তলত উে খ কৰা ধৰণৰ
কাকত িদয়া হ’ব আৰু মুঠ ন ৰ হ’ব - এশ। সহকাৰী
গাণিনক িবষয়া / অিফচ তথা িফ
এিছে
পদৰ
ত িযসকল াথ িলিখত পৰী াত উ ীণ হ’ব, সই সকলক
নিথপ ৰ পৰী ণৰ বােব
মতা হ’ব। সহায়কৰ
ত িযসকল াথ িলিখত পৰী াত উ ীণ হ’ব, সই সকলক
নিথপ ৰ পৰী ণ / শাৰীিৰক দ তা পৰী াৈল মতা হ’ব। চূ ড়া বাচিন কৱল িলিখত পৰী াৰ ন ৰৰ ওপৰত
িভি কিৰেহ কৰা হ’ব। িলিখত পৰী া / শাৰীিৰক দ তাৰ পৰী াৰ বােব কােনা মণ বানচ / িড এ আিদ িদয়া
নহ’ব। িলিখত পৰী াত অৱতীণ হাৱাৰ যাগ তা আৰু আন
ত বাচিন ব’ড / কিম ৰ িস া ই বাহাল থািকব।
চূ ড়া বাচিন তািলকাত কােনা াথ ৰ নাম কাশ পােলও িস এই কথা নুসূচাব য তওঁ চাকিৰ লাভ কিৰবই।
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িনযুি িদয়াৰ দািয় ত থকা কতৃ প
পদেটাৰ বােব উপযু , তিতয়াৈলেক

যিতয়াৈলেক এই কথাত পিতয়ন নাযায় য সইজন
াথ জনক িনযুি প
দান কৰা নহ’ব।

সহায়ক পদৰ বােব আেবদন কৰা কােনা
বােব বাচিন কৰা নহ’ব।

াথ সকেলা

াথ যিদ শাৰীিৰক দ তাৰ পৰী াত উ ীণ নহয়, তে

কােৰ সই

তওঁক চাকিৰৰ

লঘু যান চালক পদৰ
ত াথ সকল িলিখত পৰী াৰ উপিৰ এক ব ৱহািৰক পৰী ােতা অৱতীণ হ’ব লািগব আৰু
সই িবষেয় সময়মেত জেনাৱা হ’ব।
চ) পৰী াৰ বােব পাঠ ম
নং
পদৰ নাম

১

২

৩

৪

সহকাৰী গাণিনক
িবষয়া

অিফচ তথা িফ
এিছে

লঘু যান চালক

সহায়ক

পাঠ

ম

ন ৰ

থম অংশঃ সাধাৰণ ইংৰাজী,
সাধাৰণ ান, সাধাৰণ দ তা
(Aptitude), কি উটাৰস ক য়
াথিমক
ান আৰু দশম
ণীৰ
পয ায়ৰ সাধাৰণ গিণত

৫০

ি তীয় অংশঃ িড ী পয ায়ৰ
একাউে
ী, পিৰসংখ া িব ান /
গিণত

৫০

সাধাৰণ ইংৰাজী, সাধাৰণ ান,
সাধাৰণ দ তা (Aptitude),
কি উটাৰস ক য় াথিমক
ান
আৰু দশম
ণীৰ পয ায়ৰ সাধাৰণ
গিণত
থম অংশঃ সাধাৰণ ইংৰাজী,
সাধাৰণ ান, সাধাৰণ দ তা
(Aptitude), আৰু দশম
ণীৰ
পয ায়ৰ সাধাৰণ গিণত
ি তীয় অংশঃ গাড়ীচালনাৰ লগত
স িকত িবষয়
থম অংশঃ সাধাৰণ ইংৰাজী,
সাধাৰণ ান, সাধাৰণ দ তা
(Aptitude), আৰু দশম
ণীৰ
পয ায়ৰ সাধাৰণ গিণত
ি তীয় অংশঃ মূল আই
আই
িবষয় (ইেলকি িচয়ান / ৱায়াৰেমন
/ ৱ াৰ / িফটাৰ / মিচিন

ৰ ধৰণ

ব িন
(Objective)
কাৰ,
কবাটাও উ ৰৰ
মাজৰ পৰা
উ ৰ বাচিন
(Multiple
Choice)

সময়

২ ঘ া

১০০

৫০

৫০
৫০

ব িন
(Objective)
কাৰ,
কবাটাও উ ৰৰ
মাজৰ পৰা
উ ৰ বাচিন
(Multiple
Choice)

২ ঘ া

৫০


সমূহ কবাটাও উ ৰৰ মাজৰ পৰা
উ ৰ বািচ উিলয়াবলগীয়া ব িন (Objective) কাৰৰ হ’ব।

উ ৰৰ বােব ১ ন ৰ থািকব।
 িতেটা ভু ল উ ৰৰ বােব ০.২৫ ন ৰ (এক চতু থাংশ) কটা যাব।
 পৰী া হলত কল েলটৰ, মবাইল ফান আৰু আন কােনা ইেলক িনক উপকৰণ ব ৱহাৰ কিৰবৈল িদয়া নহ’ব।
 িব ৃ ত িনেদশনা, অৱ ান, পৰী াৰ ধৰণ আৰু ান আিদ েৱশ প ত (Admit Card) উে খ থািকব।
ছ) পািৰেতািষকঃ চূ ড়া বাচিন লাভ কিৰ িনযুি
পাৱা াথ েয় যাগদান কৰাৰ তািৰখৰ পৰা দুবছৰৰ বােব ‘ েবছন
িপিৰয়ড’ত থািকব আৰু থম বছৰত তলত িদয়া ধৰেণ াথিমক দৰমহা ( ল +
ড প) পাব।
নং
পদৰ নাম
প’ ব (টকা)
ড প’ (টকা)
১
সহকাৰী গাণিনক িবষয়া
১৬,৮০০ – ৬০,৫০০
৮,৭০০
২
অিফচ তথা িফ এিছে
১৬,৮০০ – ৬০,৫০০
৫,৮০০
৩
লঘু যান চালক
১২,৪০০ – ৪৭,৪০০
৫,৫০০
৪
সহায়ক
১২,৪০০ – ৪৭,৪০০
৪৫০০
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জ) কেনৈক আেবদন কিৰবঃ যাগ আৰু আ হী াথ েয় এ িপ িড িচ এলৰ ৱবছাইটৰ (www.apdcl.org)
‘Career’ শাখাৈল গ কৱল অনলাইন ম’ডতেহ আেবদন কিৰব পািৰব। আন কােনা উপায় / ম’ড হণ কৰা
নহ’ব। ১৮.০৮.২০১৮ৰ পৰা ১২.০৯.২০১৮ তািৰখৰ িভতৰতেহ অনলাইন আেবদন কিৰব পৰা যাব।
এ িপ িড িচ এলৰ ৱবছাইটত তওঁেলাকৰ আেবদন পূৰণ কেৰােত াথ সকেল বয়স, জািত, জনজািত, শি ক
অহতা,
কনা, আন অহতা, স িকত কম অিভ তা আিদস ক য় েয়াজনীয় তথ সমূহ স ক ানত ব ৱাই
আপল’ড কিৰব লািগব আৰু লগেত
ন কৰা শহতীয়া ৰঙীণ ফেটা াফ আৰু চহীও আপল’ড কিৰব লািগব।
আেবদন ি য়া স ূণ হাৱাৰ পাছত আেবদন প ৰ এক ি
আউট াথ সকেল িনজৰ লগত ৰািখব। নিথপ ৰ
িনৰী ণ / শাৰীিৰক স মতাৰ পৰী াৰ সময়ত (যিদেহ আমি ত হয়)
াথ সকেল
সই ি
আউট, িনেজ এেট কৰা নিথপ সমূহ আৰু মূল মাণপ আিদ দািখল কিৰব লািগব।
ঝ) পূবচতসমূহঃ
 আেবদন কৰাৰ আগেত াথ সকলক িব াপনৰ সাৱধােনেৰ পিঢ় লবৈল আৰু তওঁেলাকৰ সই যাগ তা আেছ
ন নাই, সয়া জািন লবৈল পৰামশ িদয়া হ’ল।
 াথ ৰ অনলাইন ৰিজে ছন কৱল সামিয়ক হ’ব আৰু নিথপ ৰ িনৰী ণ / শাৰীিৰক স মতাৰ পৰী াৰ
সময়ত (যিদেহ আমি ত হয়) তাৰ সত াপন কৰা হ’ব। কােনা াথ ক েৱশ প , কল লটাৰ আিদ িদয়ােটােৱ
এইেটা নুবুজাব য সই াথ জনক সই পদৰ বােব হণ কৰা হেছ। সমুিচত কাৰণত এজন াথ ৰ ািথ িয কােনা
পয ায়েত বািতল কৰা হ’ব পােৰ। আনিক িনযুি প পাই চাকিৰত যাগদান কৰাৰ পাছেতা সয়া হ’ব পােৰ, যিদেহ
তওঁ িদয়া তথ
বা যেথািচত নহয় বুিল মািণত হয়।
 াথ জেন তওঁৰ িনজৰ এটা মবাইল ন ৰ িদব লািগব, িযেটা অ তঃ এবছৰৰ বােব কায কৰী হ থািকব
লািগব। পৰী াৰ সূচী / েৱশ প / িলিখত পৰী াৰ ফলাফল / নিথপ ৰ পৰী ণ / শাৰীিৰক দ তা পৰী াৰ
সূচী আৰু কল লটাৰ / চূ ড়া বাচিনৰ খবৰ আিদ এ িপ িড িচ এলৰ ৱবছাইটত কাশ কৰা হ’ব।
 পূৰণ কৰা আেবদন প ডাউনল’ড কিৰ ি
কৰা, িলিখত পৰী াৰ বােব েৱশ প ডাউনল’ড কৰা,
নিথপ ৰ িনৰী ণ / শাৰীিৰক দ তা পৰী াৰ বােব কল লটাৰ ডাউনল’ড কৰা আৰু লগেত আন কােনা তথ
ডাউন’ল’ড কৰা আিদ কাম াথ ৰ দািয় ত থািকব।
 আেবদন কৰাৰ আগেত াথ েয় শহতীয়া ৰঙীণ ফেটাৰ
ন কৰা ছফট কিপ (আকাৰ িন তম ২০ ক
িব আৰু সেবা ১০০ ক িব, িৰজিলউছন - িন তম ২০০ x ২০০ িপে ল আৰু সেবা ২৫০ x ২৫০ িপে ল) আৰু
চহীৰ
ন কৰা ছফট কিপ (আকাৰ – িন তম ১০ ক িব আৰু সেবা ১০০ ক িব, িৰজিলউছন – িন তম ২০০
x ৪০ িপে ল আৰু সেবা
২৫০ x ৬০ িপে ল) সাজু কিৰ ৰািখব। দুেয়াটােৰ
ন কৱল .jpg/.jpeg/.png
ফেমটত কিৰেলেহ আপল’ড কিৰব পৰা যাব।
ঞ) সাধাৰণ িনেদশনা
 অনলাইন আেবদন কৱল ড
প
াউজাৰৰ সহায়তেহ কিৰব লািগব।
াট ফান বা আন মবাইল
াউজােৰেৰ অনলাইন আেবদন কিৰেল ু
হাৱাৰ স াৱনা আেছ।
 এ িপ িড িচ এলৰ ৱবছাইটত ‘ইন াকচন ফৰ িফিলং আউট অনলাইন ফম’ চাই ল’ব লািগব।
 াথ ৰ নামৰ বানান, আই িড
ফত িদয়াৰ দেৰ হ’ব লািগব। আই িড
ফৰ বােব ীকৃ ত মাণসমূহ হ’ল
- চৰকাৰীভােব ীকৃ ত িবদ ালয় / মহািবদ ালয়ৰ মাক ীট / পাছ চা িফেকট, পন কাড, পাছপট, বংকৰ
পাছবুক, ভাটাৰ আই িড, আধাৰ কাড আৰু মহািবদ ালয় / িশ ানু ানৰ আই িড কাড।
 বাচিন ি য়াৰ কােনা পয ায়ত যিদ কােনা াথ েয় কােনা সংি
প িত বা ব ি ক ভািৱত কৰাৰ চ া
কেৰ, তে সইজনৰ ািথ লেগ লেগ বািতল কৰা হ’ব।
 যিদ কােনা পয ায়ত এই কথা ধৰা পেৰ য কােনা াথ েয় ভু ল / িবকৃ ত তথ িদেছ, তে
তিতয়াই
তওঁৰ ািথ বািতল কৰা হ’ব।
 কা ানীেয় কােনা কাৰণ দশন নকৰাৈক কােনা পদ বা সকেলা পদৰ িনযুি
িগত ৰািখব পািৰব বা
বািতল কিৰব পািৰব।
 াথ ৰ অহতা, হণেযাগ তা, আেবদন ত াখান কৰা, কল লটাৰ
ৰণ কৰা, মাণপ সমূহৰ সত াপন,
যাগ
াথ ৰ বাচিন আিদ সকেলা
ত বাচিন ব’ড / কিম ৰ িস া ই চূ ড়া িস া হ’ব। িনবািচত াথ েয়
তওঁক কৰা বাচিন হণ কিৰব লািগব আৰু এই সং া ত কােনা অনুস ান বা যাগােযাগ াহ কৰা নহ’ব।
 াথ ৰ হাতত আেবদন প ৰ এটা ি
আউট থািকব লািগব আৰু নিথপ ৰ পৰী ণ / শাৰীিৰক দ তা
পৰী াৰ সময়ত (যিদেহ আমি ত হয়) সয়া দািখল কিৰব লািগব।
 অনলাইন আেবদনস কত কােনা কথা জািনব খুিজেল াথ েয় তওঁেলাকৰ
recruitment@apdcl.org ল
প য়াব পািৰব।
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