
 (  পঃ  বঃ  রাজ�  িবদ�ুৎ  পষ�দ  ) 
 �ািপত  -  ১৯৬৫ 

 �রিজঃ  নং  –  এস  /  ৬৯৫৭  তাং  ০৪  /  ০১  /  ১৯৬৬ 
 পঃ  বঃ  রাজ�  িবদ�ুৎ  ব�ন  �কাঃ  িলঃ  -  পঃ  বঃ  রাজ�  িবদ�ুৎ  সংবহন  �কাঃ  িলঃ  -  পঃ  বঃ  িবদ�ুৎ  উ�য়ন  িনগম  িলঃ  �ীকৃত 

 উপেদ�া  উপেদ�া  উপেদ�া 

 �  িব��প  মজমুদার  �  পামীর  সব�ািধকারী  জয়� রায় 
 �া�ন  সুপািরনেটি�ং  ইি�নীয়ার  �া�ন  িডিভশনাল  ইি�নীয়ার  িডিভশনাল  ইি�নীয়ার 

 পঃ  বঃ  রাজ�  িবদ�ুৎ  সংবহন  �কাঃ  িলঃ  পঃ  বঃ  রাজ�  িবদ�ুৎ  ব�ন  �কাঃ  িলঃ  পঃ  বঃ  রাজ�  িবদ�ুৎ  ব�ন  �কাঃ  িলঃ 
 �া�ন  সাধারণ  স�াদক  ,  �  .  এস  .  এস  .  এ  .  �া�ন  সভাপিত  ,  �  .  এস  .  এস  .  এ  .  �া�ন  সাধারণ  স�াদক  ,  �  .  এস  .  এস  .  এ  . 

 নবাগত  জিুনয়র  ইি�নীয়ারেদর  জানাই  �েভ�া  ও  অিভন�ন 

 ি�য়  ব�ু  , 
 পঃ  বঃ  রাজ�  িবদ�ুৎ  ব�ন  �কা�ানী  িলিমেটড  (  WBSEDCL)  ,  পঃ  বঃ  রাজ�  িবদ�ুৎ 

 সংবহন  �কা�ানী  িলিমেটড  (WBSETCL)  ও  পঃ  বঃ  িবদ�ুৎ  উ�য়ন  িনগম  িলিমেটড  (WBPDCL)  -  এর 
 সুবহৃৎ  িবদ�ুৎ  পিরেষবা  জিনত  কম�যে�র  সে�  একা�তার  অ�ীকােরর  পাশাপািশ  সুপারভাইজাির  পেদ 
 কম�রতেদর  একমা�  �ীকৃত  সংগঠন  ‘TECHNICAL  SUPERVISING  STAFF 
 ASSOCIATION(WBSEB)  বা  TSSA(WBSEB)  -  এর  প�  �থেক  �কা�ানী  পিরবাের  আগত 
 JUNIOR ENGINEER (JE)  -  �দর  �াগত  জানাই। 

 TSSA(WBSEB)  –  উ�  িতন�  �কা�ানী  �ীকৃত  কিতপয়  সংগঠন�িলর  অন�তম।  বত� মােন 
 িবদ�ুৎ  উৎপাদন  �ক��িল  সহ  ব�ন  ও  সংবহন  ��ে�  সম�  পি�মবাংলা  ব�াপী  �িত�  �জলা�ের  জিুনয়র 
 ইি�িনয়ার  ��ড  টু  (JE-II)  ,  জিুনয়র  ইি�িনয়ার  ��ড  ওয়ান  (JE-I)  ,  অ�ািস��া�  ইি�িনয়ার  (AE)  ,  িডিভশনাল 
 ইি�িনয়ার  (  DE),  সুপািরনেটি�ং  ইি�িনয়ার  (SE)  বা  সমতুল  পেদ  কম�রত  সদস�  /  সদস�ােদর  সব  সমেয়র  সুখ 
 দঃুেখর  সাথী  ,  যা  সমেবত  সংঘব�তার  �িত�িব  িহসােব  সব�দা  আপনার  পােশ  আেছ  ও  আগামী  িদেনও 
 থাকেব। 

 তাই  ব�ু  ,  ব�াি�িবেশষ  বা  দলগত  �ােথ�  সবরকম  অপ�চাের  িব�া�  না  হেয়  �কা�ানীর 
 কােজ  িনিবড়ভােব  যু�  হওয়ার  সােথ  সােথ  �কানরকম  ি�ধা  ব�িতেরেক  সুিচি�ত  স�ক  িস�াে�র  মাধ�েম 
 ৫৬  বছেরর  ঐিতহ�মি�ত  সংগঠন  TSSA(WBSEB)  সে�  আপনােদর  সংযুি�  আমােদর  কাম�।  আগামী 
 িদেন  আপনােদর  সহেযাগীতা  ও  সি�য়তা  সামি�কভােব  আমােদর  আেরা  সম�ৃ  করেব  –  এই  িব�াস  রািখ। 

 সািব�ক  সুিবধােথ�  ,  ি�য়  সংগঠেনর  �ক�ীয়  কায��করী  কিম�  ও  �জলািভি�ক  মলূ 
 পদািধকারীেদর  নাম  ও  �ফান  নং  সহ  তািলকা  এবং  সদস�পদ  �হেনর  আেবদনপ�  আমােদর  website: 
 www.tssawbseb.com-  এ  Committee  ও  Members Corner  িবভােগ  সংেযািজত  হেয়েছ। 

 আপনার  সুদরূ  �সারী  চা�রী  জীবন  সুিনি�ত  ,  সুখকর  ও  উপেভাগ�  �হাক  ,  ভাল  থা�ন। 

 িবঃ  �ঃ  -  সদস�পদ  �হেনর  আেবদনপ�  পূরণ  কের  জমা  �দবার  জন�  উ�  তািলকাভু�  পদািধকারীেদর 
 সে�  �যাগােযােগর  অনেুরাধ  জানাই। 

 �েভ�াে�  , 
 স�য়  িম�  ত�ন কাি� ধর 

 সভাপিত  সাধারণ  স�াদক 


