
 সুন্দযফন গ্যা ক াম্পানী লরলভটটড 

(কটরাফাাংরায এ টি ক াম্পালন) 

২১৮, এভ.এ. ফাযী, ড় , কানাডাঙ্গা, খুরনা। 

ওটেফাইট: sgcl.org.bd 

 

লনটোগ লফজ্ঞলি 
 

সূত্রনাং-২৮.২১.০০০০.১২০.১১.০১.১৯. তালযখ: ২৩/০১/২০২০লরিঃ 

 

সুন্দযফন গ্যা ক াম্পানী লরলভটটড (এলজলএর)-এ লনম্ন-ফলণ িত শূন্য দমূট জনফর লনটোটগয রটযে ফাাংরাটদটয প্রকৃত নাগলয টদয লন ট টত অনরাইটন আটফদন আহ্বান 

 যা মাটছিঃ 
 

ক্র:নাং টদয নাভ দ 

াংখ্যা 

কেড ও কফতন কের লযাগত কমাগ্যতা ও অলবজ্ঞতা 

০১। 
 াযী ব্যফস্থা  (াট িাটনর/লনযাত্তা/ 

কটায/াধাযণ কফা/প্রল উযটভন্ট/ভন্বে) 
৬ 

৯ভ কেড  

৳ ২২,০০০-

৫৩,০৬০/- 

 

প্রথভ কেলণ/ভতূল্য ললজলএ স্দাতট াত্তয অথফা লিতীে কেলণ/ ভতূল্য ললজলএ 

স্দাতট াত্তয ম্মাটন লিতীে কেলণ/ভতূল্য ললজলএ অথফা ৪(চায) ফৎয কভোদী স্দাত  (ম্মান) 

লডেী। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

০২।  াযী ব্যফস্থা  (লরগ্যার) ১ 

৯ভ কেড 

৳ ২২,০০০-

৫৩,০৬০/- 

আইন লফলটে প্রথভ কেলণ/ভতূল্য ললজলএ স্দাতট াত্তয অথফা লিতীে কেলণ/ ভতূল্য ললজলএ 

স্দাতট াত্তয ম্মাটন লিতীে কেলণ/ভতূল্য ললজলএ অথফা ৪(চায) ফৎয  কভোদী স্দাত  (ম্মান) 

লডেী। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

০৩। 

 াযী ব্যফস্থা  (ফাটজট ও ইন্পুটযন্প/ 

ক-কযার ও লফর/কজনাটযর ও কটায 

এ াউন্ট/যাজস্ব ও এভআইএ/ 

লনযীযা/ যাজস্ব) 

৭ 

৯ভ কেড  

৳ ২২,০০০-

৫৩,০৬০/- 

 

ফালণলজে  লফলটে প্রথভ কেলণ/ভতূল্য ললজলএ স্দাতট াত্তয অথফা ফালণলজে  লফলটে লিতীে 

কেলণ/ ভতূল্য ললজলএ স্দাতট াত্তয ম্মাটন লিতীে কেলণ/ভতূল্য ললজলএ অথফা ফালণলজে  

লফলটে ৪(চায) ফৎয কভোদী স্দাত  (ম্মান)/লএ অথফা আইলএভএ (ইন্টাযলভলডটেট)/এভলফএ 

লডেী। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

০৪। 

 াযী প্রট ৌরী (কভ ালন োর) ৪ 

৯ভ কেড 

৳ ২২,০০০-

৫৩,০৬০/- 

 

কভ ালন োর লফলটে ইউলজল/ইনলটটিউন অফ ইনলজলনো ি, ফাাংরাটদ (আইইলফ)স্বীকৃত লফ,এ,ল 

ইলিলনোলযাং লডেী অথফা য াযী/আধা-য াযী/স্বােত্বালত প্রলতষ্ঠাটন ৫(াঁচ) ফৎটযয 

অলবজ্ঞতাটভত কভ ালন োর লফলটে লডটলাভা-ইন-ইলিলনোলযাং। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে 

লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

 াযী প্রট ৌরী (ললবর) ৪ 

৯ভ কেড  

৳ ২২,০০০-

৫৩,০৬০/- 

 

ললবর লফলটে ইউলজল/ইনলটটিউন অফ ইনলজলনো ি, ফাাংরাটদ (আইইলফ)স্বীকৃত লফ,এ,ল 

ইলিলনোলযাং লডেী অথফা য াযী/আধা-য াযী/স্বােত্বালত প্রলতষ্ঠাটন ৫(াঁচ) ফৎটযয 

অলবজ্ঞতাটভত ললবর লফলটে লডটলাভা-ইন-ইলিলনোলযাং। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে 

লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

 াযী প্রট ৌরী (ইটর লর োর) ৩ 

৯ভ কেড 

৳ ২২,০০০-

৫৩,০৬০/- 

 

ইটর লর োর লফলটে ইউলজল/ইনলটটিউন অফ ইনলজলনো ি, ফাাংরাটদ (আইইলফ)স্বীকৃত লফ,এ,ল 

ইলিলনোলযাং লডেী অথফা য াযী/আধা-য াযী/স্বােত্বালত প্রলতষ্ঠাটন ৫(াঁচ) ফৎটযয 

অলবজ্ঞতাটভত ইটর লর োর লফলটে লডটলাভা-ইন- ইলিলনোলযাং। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে 

লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

 াযী প্রট ৌরী (লএই) ১ 

৯ভ কেড 

৳ ২২,০০০-

৫৩,০৬০/- 

 

লএই লফলটে ইউলজল/ইনলটটিউন অফ ইনলজলনো ি, ফাাংরাটদ (আইইলফ) স্বীকৃত লফ,এ,ল 

ইলিলনোলযাং লডেী অথফা য াযী/আধা-য াযী/স্বােত্বালত প্রলতষ্ঠাটন ৫(াঁচ) ফৎটযয 

অলবজ্ঞতাটভত লএই লফলটে লডটলাভা-ইন-ইলিলনোলযাং। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে 

লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

০৫। 
 াযী ভন্বে  ভ ি তিা 

(রলজলট /াধাযণ প্রান) 
২ 

১০ভ কেড 

৳ ১৬,০০০-

৩৮,৬৪০/- 

 

স্দাতট াত্তয অথফা ৪(চায) ফৎয কভোদী স্দাত  (ম্মান) লডেী অথফা প্রালন  কযটত্র 

য াযী/আধা-য াযী/স্বােত্বালত প্রলতষ্ঠাটন ৩(লতন) ফৎটযয অলবজ্ঞতা স্দাত  লডেী। 

তটফ,ক ান যীযাে তৃতীে লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

০৬। 

 াযী লাফ  ভ ি তিা (ক-কযার ও 

লফর/কজনাটযর ও কটায এ াউন্ট/ 

যাজস্ব ও এভআইএ/  াযী যাজস্ব 

 ভ ি তিা) 

৫ 

১০ভ কেড 

৳ ১৬,০০০-

৩৮,৬৪০/- 

 

ফালণলজে  লফলটে স্দাতট াত্তয /৪ (চায) ফৎয কভোদী স্দাত  (ম্মান) অথফা াংলিষ্ট কযটত্র ৩ (লতন) 

ফৎটযয অলবজ্ঞতা লফ. ভ লডেী। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ 

েণটমাগ্য নট। 

০৭। 

উ- াযী প্রট ৌরী (কভ ালন োর) ৩ 

১০ভ কেড 

৳ ১৬,০০০-

৩৮,৬৪০/- 

কভ ালন োর লফলটে লডটলাভা-ইন-ইলিলনোলযাং লডেী। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে 

লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

উ- াযী প্রট ৌরী (ললবর) 2 

১০ভ কেড 

৳ ১৬,০০০-

৩৮,৬৪০/- 

ললবর লফলটে লডটলাভা ইন-ইলিলনোলযাং লডেী। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য 

ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

উ- াযী প্রট ৌরী (ইটর লর োর) ২ 

১০ভ কেড 

৳ ১৬,০০০-

৩৮,৬৪০/- 

ইটর লর োর  লফলটে লডটলাভা-ইন-ইলিলনোলযাং লডেী। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে 

লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

উ- াযী প্রট ৌরী (অটটাটভাফাইর) ১ 

১০ভ কেড 

৳ ১৬,০০০-

৩৮,৬৪০/- 

অটটাটভাফাইর লফলটে লডটলাভা-ইন-ইলিলনোলযাং লডেী। তটফ, ক ান যীযাে তৃতীে 

লফবাগ/কেলণ/ভতূল্য ললজলএ েণটমাগ্য নট। 

 

তিাফরী: 

১। আটফদনত্র পূযণ াংক্রান্ত তিাফলর :  

( ) আেী প্রাথীগণ http://sgcl.teletalk.com.bd/ওটেফাইটট আটফদনত্র পূযণ  যটফন। আটফদটনয ভেীভা লনম্নরূ :  

i. Online-এ আটফদনত্র পূযণ ও যীযায লপ জভাদান শুরুয তালযখ ও ভে ০২.০২.২০২০.লর.  ার ১০.০০টা।  

ii. Online-এ আটফদনত্র জভাদাটনয কল তালযখ ও ভে ২৩.০২.২০২০ লর. যাত ১২.০০টা। উক্ত ভেীভায ভটে User ID প্রাি প্রাথীগণ Online-এ 

আটফদনত্র Submit এয ভে কথট  যফতী ৭২ (ফাাত্তয) ঘন্টায ভটে SMS এয ভােটভ যীযায লপ জভা লদটত াযটফন।  

 

 

“জ্বারালন লনযাত্তা টফ িাচ্চ অোলধ ায” 

 

“জাতীে ম্পদ গ্যাটয অচে কযাধ  টয 

জাতীে দালেত্ব ারন  রুন” 

http://sgcl.teletalk.com.bd/


(খ) Online-এ আটফদনটত্র প্রাথী তায যলঙন ছলফ (দদঘ িে ৩০০×প্রস্থ ৩০০ Pixel) ও স্বাযয (দদঘ িে ৩০০×প্রস্থ ৮০ Pixel) েোন  টয লনধ িালযত স্থাটন Upload  যটফন। 

ছলফয াইজ টফ িাচ্চ ১০০KBও স্বাযটযয াইজ টফ িাচ্চ ৬০KB টত টফ।  

(গ) Online আটফদনটত্র পূযণকৃত তথ্যই কমটতু যফতী  র  াম িক্রটভ ব্যফহৃত টফ, কটতু Online-এ আটফদনত্র Submit  যায পূটফ িই পূযণকৃত  র তটথ্যয 

ঠি তা ম্পট ি প্রাথী লনটজ তবাগ লনলিত টফন।  

(ঘ) প্রাথী Online-এ পূযণকৃত আটফদনটত্রয এ টি লপ্রন্ট ল যীযা াংক্রান্ত কমট াটনা প্রটোজটন াে  লটটফ াংযযণ  যটফন এফাং কভৌলখ  যীযায ভে এ   ল 

জভা লদটফন।  

(ঙ) SMS কপ্রযটণয লনেভাফলর ও যীযায লপ প্রদান : Online-এ আটফদনত্র (Application Form) মথামথবাটফ পূযণ  টয লনটদ িনাভটত ছলফ এফাং Signature 

Upload  টয আটফদনত্র Submit  যা ম্পন্ন টর  লম্পউটাটয ছলফ Application preview কদখা মাটফ। লনর্ভ িরবাটফ প্রাথী লপ্রন্ট অথফা Download  টয 

াংযযণ  যটফন। Applicant’s  লটত এ টি User ID নম্বয কদো থা টফ এফাং User ID নম্বয ব্যফায  টয প্রাথী লনটম্নাক্ত দ্ধলতটত কমট াটনা Teletalk pre-

paid mobile নম্বটযয ভােটভ কম ক ান এ টি টদয জন্য যীযায লপ ফাফদ ৫০০/-(াঁচত) টা া ৭২ (ফাাত্তয) ঘন্টায ভটে জভা লদটফন। লফটলবাটফ উটেখ্য, 

‘Online-এ আটফদনটত্রয  র অাং পূযণ  টয Submit  যা টরও যীযায লপ জভা না কদো ম িন্ত Online আটফদনত্র ক াটনা অফস্থাটতই গৃীত টফ না’।  

(চ) 1st SMS : SGCL<Space>User ID লরটখ Send  যটত টফ ১৬২২২ নম্বটয। Example: SGCLABCDEF Send  যটত টফ 16222 নম্বটয 

   Reply: Applicant’s Name, Tk.500 will be charged as applition fee. Your Pin is 12345678. To Pay fee type SGCL<Space> YES 

<Space> Pin লরটখ Send  যটত টফ ১৬২২২ নম্বটয। 

(ছ) 2
nd

 SMS: SGCL<Space> YES <Space> Pin লরটখ Send  যটত টফ ১৬২২২ নম্বটয। 

Example: SGCL YES 12345678. 

Reply:Congratulations! Applicant’s Name, Payment Completed successfully for SGCL. Application for XXXXXXXX, User 

ID (ABCDEF) and Password: (*********). 

(জ) প্রটফত্র প্রালিয লফলেটি http://sgcl.teletalk.com.bd/ অথফা সুন্দযফন গ্যা ক াম্পানী লরলভটটডয এয website: www.sgcl.org.bd এ এফাং প্রাথীয 

কভাফাইর কপাটন SMS এয ভােটভ (শুধু কমাগ্য প্রাথীটদযট ) মথাভটে জানাটনা টফ। Online আটফদনটত্র প্রাথীয প্রদত্ত কভাফাইর কপাটন যীযা-াংক্রান্ত মাফতীে 

কমাগাটমাগ ম্পন্ন  যা টফ লফধাে উক্ত নম্বযটি াফ িযলণ  চর যাখা, SMS Read  যা এফাং প্রাি লনটদ িনা তাৎযলণ বাটফ অনুযণ  যা ফাঞ্ছনীে।  

(ঝ) SMS এ কপ্রলযত User ID এফাং Passsword ব্যফায  টয যফতীটত কযার নম্বয, টদয নাভ, ছলফ, যীযায তালযখ, ভে ও কবনুেয নাভ ইতোলদ তথ্য াংফলরত 

প্রটফত্র প্রাথী Download পূফ ি  লপ্রন্ট (ম্ভফ টর যলঙন)  টয লনটফন। প্রাথী এই প্রটফত্রটি লরলখত যীযাে অাংেটণয ভে এফাং উত্তীণ ি টর কভৌলখ  যীযায ভে 

অফশ্যই প্রদ িন  যটফন।  

(ঞ) শুধু Teletalk pre-paid কভাফাইর কপান কথট  প্রাথীগণ লনম্নফলণ িত SMS দ্ধলত অনুযণ  টয লনজ লনজ User ID, Serial এফাং Pin পুনরুদ্ধায  যটত াযটফন।  

i. User ID জানা থা টর SGCL<Space>Help<Space>User<Space> User ID and send to 16222  

Example : SGCLHELP USER ABCDEF 

ii. Pin নম্বয জানা থা টর SGCL<Space>Help<Space>PIN<Space>Pin No. and send to 16222 

Example : NBCHELP PIN ********. 

(ট) Online এ আটফদন  যটত ক াটনা ভস্যা টর কম ক াটনা কটলরট  কভাফাইর নম্বয কথট  ১২১ নম্বয অথফা vas.query@teletalk.com.bd ই-কভইটর 

কমাগাটমাগ  যা মাটফ।  
 

২। লরলখত ও কভৌলখ  যীযায কনাটি, প্রাথীয কভাফাইটর SMS-এয ভােটভ ও SGCL-এয ওটেফাইট-এয ভােটভ জানাটনা টফ। 

৩। াধাযন প্রাথীটদয ০২-০২-২০২০ তালযখ ম িন্ত ফেীভা ১৮ টত ৩০ ফছয টত টফ। তটফ মুলক্তটমাদ্ধা/লদ মুলক্তটমাদ্ধায পুত্র- ন্যা/াযীলয  প্রলতফন্ধী প্রাথীয কযটত্র 

ফলণ িত তালযটখ আটফদন াযী প্রাথীয ফে ১৮ টত ৩২ ফছটযয ভটে টত টফ। ফে প্রভাটণয কযটত্র স্বীকৃত লযা কফাড ি  তৃি  প্রদত্ত এএল/ভভাটনয যীযাে উত্তীণ ি 

নদ-এ উটেলখত জন্ তালযখ প্রকৃত জন্ তালযখ লটটফ গণ্য  টফ। ফে াংক্রান্ত ক ান এলপটডলবট (Affidavit) েণটমাগ্য টফ না।   

 

৪। আটফদন পযভ ঠি বাটফ পুযণ ও লফজ্ঞাটন ফলণ িত তিালদ প্রলতারন  যা টর াংলিষ্ট প্রাথীগণ লরলখত যীযাে অাংেণ  যটত াযটফ এফাং লরলখত যীযাে 

উত্তীণ িটদয ভে টত লফলধ কভাতাটফ  কভৌলখ  যীযাে অাংেটণয জন্য আফান  যা টফ। প্রাথীটদয াযাৎ ায/কভৌলখ  যীযা েণ াটর লনধ িালযত আটফদন পযটভ 

প্রাথীয উলেলখত তথ্য প্রভাটণয জন্য আফলশ্য বাটফ লনম্নলরলখত  াগজত্র/াটি িলপট ট কভৌলখ  যীযা/াযাৎ ায েণ াযী  লভটি/ তৃিটযয লন ট উস্থান  যটত 

টফ এফাং এ টট তোলেত পটটা ল দালখর  যটত টফিঃ 

  ) লযাগত কমাগ্যতা ও অলবজ্ঞতায (মলদ থাট )  র মূর াটি িলপট ট প্রদ িন  যটত টফ এফাং এ টট তোলেত পটটা ল দালখর  যটত টফ; 

 খ) য ালয/স্বােত্বালত প্রলতষ্ঠাটনয প্রথভ কেলণয  ভ ি তিা  তৃি  প্রদত্ত চালযলত্র  াটি িলপট ট দালখর  যটত টফ; 

 গ)  ইউলনেন লযলদ-এয কচোযম্যান ফা কৌযবা/লটি  যটাটযন-এয কভেয ফা ওোড ি  াউলন্পরয  তৃি  প্রাথীয লনজ কজরা উটেখপূফ ি  প্রদত্ত নাগলয ত্ব 

াটি িলপট ট দালখর  যটত টফ; 

 ঘ) জাতীে লযচেত্র অথফা জন্ লনফন্ধন নদত্র (প্রাথী  তৃি  চা লযয আটফদন পযটভ কম তথ্য প্রদান  যা টফ)-এয মূর  ল প্রদ িন এফাং তোলেত  ল দালখর 

 যটত টফ; 
 

 ঙ) লফটদী লফশ্বলফদ্যারে টত অলজিত লডেীয কযটত্র াংলিষ্ট কদী লফশ্বলফদ্যারে/লফশ্বলফদ্যারে ভঞ্জুযী  লভন (UGC) টত ইসুেকৃত ভভান াটি িলপট ট 

(Equivalent Certificate)  কভৌলখ  যীযায ভে অফশ্যই দালখর  যটত টফ; 

 চ) য ালয/আধা-য ালয/স্বােত্বালত াংস্থাে চা লযযত প্রাথীটদযট  কভৌলখ  যীযায ভে অফশ্যই মথামথ  তৃিটযয অনুভলত ত্র প্রদ িন এফাং এয  ল 

দালখর  যটত টফ; 

 ছ)  র াটি িলপট ট/কয ড িত্র অফশ্যই য ালয ফা স্বােত্ব ালত প্রলতষ্ঠাটনয প্রথভ কেলণয  ভ ি তিা  তৃি  তোলেত টত টফ; 

 জ) অনরাইন (Online)-এ পূযণকৃত আটফদনটত্রয  ল (Applicant’s Copy) অফশ্যই দালখর  যটত টফ। 
 

5| আটফদন াযীট  তায অলজিত ঠি  লযাগত কমাগ্যতা আটফদনটত্র উটেখ  যটত টফ। অলজিত লযাগত কমাগ্যতা কগান কযটখ যফতীটত তা প্র া  টয টদান্নলত ফা 

অন্য ক ান দফধ সুটমাগ দাফী  যটর তা েণটমাগ্য টফ না। 

6| লনটোটগয কযটত্র য াটযয ফ িটল লফলধ লফধান ও ক াটা নীলত অনুযণ  যা টফ।    

7| মুলক্তটমাদ্ধা ভন্ত্রণারে  তৃি  স্বীকৃলতপ্রাি নদই ক ফর মুলক্তটমাদ্ধা/লদ মুলক্তটমাদ্ধায পুত্র- ন্যায কযটত্র প্রটমাজে টফ। ভাজ ল্যাণ ভন্ত্রণারে  তৃি  প্রদত্ত প্রলতফলন্ধ 

াংক্রান্ত নদ প্রলতফলন্ধ প্রাথীটদয কযটত্র প্রটমাজে টফ। 

8| লনটোগ প্যাটনটরয  াম ি ালযতায কভোদ অনুটভাদটনয তালযখ টত টফ িাচ্চ ১২ (ফায) ভা ম িন্ত ফার থা টফ। 

9| অম্পূণ ি/র্ভর তথ্য ম্বলরত/ক্রুটিপুণ ি আটফদনত্র ফালতর ফটর গণ্য টফ। 

10| ক ান প্রাথী লনটোগ প্রালিয য তায প্রদত্ত ক ান তথ্য অতে ফা লভথ্যা প্রভালণত টর লনটোগ ফালতর তায লফরুটদ্ধ আইনানুগ ব্যফস্থা েণ  যা টফ। 

http://sgcl.teletalk.com.bd/
mailto:vas.query@teletalk.com.bd


11| লনটোটগয লফলটে ক ান প্র ায সুালয ফা তদলফয প্রাথীয অটমাগ্যতা লটটফ লফটফলচত টফ। 

12| যীযাে অাংেটণয জন্য ক ান প্র ায টিএ/লডএ প্রদান  যা টফ না। 

13| ক ান  াযণ দ িাটনা ব্যলতটযট  লনটোগ াযী  তৃিয কম ক ান দযখাস্ত েণ অথফা ফালতর এফাং এ লনটোগ  াম িক্রটভয আাংল /ম্পূণ ি লযফতিন/ফালতর এফাং টদয 

াংখ্যা হ্রা/বৃলদ্ধয যভতা াংযযণ  টয। এ লনটোটগয কযটত্র লনটোগ াযী  তৃিটযয লদ্ধান্তই চুড়ান্ত ফটর গণ্য টফ। 

14| ক ান প্রাথী এ ালধ  টদ আটফদন  যটর তায  র আটফদনত্র ফালতর ফটর গণ্য টফ। 

15| লনটোগ াংক্রান্ত ফ িটল তথ্যালদ সুন্দযফন গ্যা ক াম্পানী লরলভটটড (এলজলএর)-এয ওটেফাইট (sgcl.org.bd) এফাং কটলরট  ফাাংরাটদ লরলভটটড-এয 

ওটেফাইট (sgcl.teletalk.com.bd)-এ প্র ালত টফ লফধাে চা লয প্রাথীটদয াংলিষ্ট Website Visit  যটত টফ। 

 

 

 

উভাব্যফস্থা  (এইচআয) 

কটলরটপানিঃ ০৪১-৭২১৩৩৬ 


