
 

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড 
ধান কাযালয় 

টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ ই ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০।
ন র ১৪.৩৩.০০০০.০২৭.১১.০০৩.২২.৫ তািরখ: 

১৪ িডেস র ২০২২

২৯ অ হাযণ় ১৪২৯

িনেয়াগ িব ি

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড (িব িসএল) এর িন বিণত  পেদ সরাসির জনবল িনেয়ােগর লে
যা তাস  ত বাংলােদশী নাগিরকেদর িনকট থেক অনলাইেন দরখা  আ ান করা হে ।

পেদর নাম বতন পেদর সং া
সহকারী ােনজার (কািরগির) কা ািনর বতন কাঠােমার ড-৭ এবং অ া  িবধািদ৭১ (একা র)

েয়াজনীয়েয়াজনীয়   শতাবিলশতাবিল ::
১. ী ত িব িব ালয় থেক ইেলকি ক াল এ  ইেলক িনক ইি িনয়ািরং/কি উটার সােয়  এ  ইি িনয়ািরং/ইেলক িনক
এ  কিমউিনেকশন ইি িনয়ািরং/ইেলক িনক এ  টিলকিমউিনেকশন ইি িনয়ািরং/ইেলকি ক াল, ইেলক িনক এ
কিমউিনেকশন (ইইিসই) এ নতম াতক/সমমােনর িডি ।

২. য সকল াথ  িডং িসে েম পাশ কেরেছন তােদর িজিপএ/িসিজিপএ ৫.০ ( াচ) েল নতম ৩.৫ এবং ৪.০ (চার)
েল নতম ২.৫ থাকেত হেব। িশ া জীবেন কান পযােয় তীয় িণ/িবভাগ বা সমমান হণেযা  নয়।

৩. কােনা াথ  িবেদশ হেত তার অিজত কােনা িডি েক সমমােনর বেল দািব করেল সংি  ই ইভ ােল  কিম  ক ক
দ  ই ইভ ােল  সনেদর ল কিপ মৗিখক পরী ার সময় সা াৎকার বােড অব ই উপ াপন করেত হেব। অ থায়

মৗিখক পরী া হণ করা হেব না। 

৪.আেবদনকারীর বয়স ২৫/০৩/২০২০ ি . তািরেখ সেবা  ৩০ (ি শ) বছর হেত হেব। তেব, ি েযা া/শহীদ ি েযা ােদর
 -ক ার ে  সেবা  বয়সসীমা ২৫/০৩/২০২০ ি . তািরেখ ৩২(বি শ) বছর । তেব, িব িসএল এর কেম িনেয়ািজত

আেছন এমন যা  কান াথ র ে  বয়সসীমা আেবদন করার শষ তািরেখ সেবা  ৫০ বছর। বয়স মােণর ে
এস.এস.িস./সমমান সনদপ  তীত অ  কান শংসাপ /অ ািফেডিভট হণেযা  হেব না।

৫.আেবদনকারীেক বাংলােদেশর ায়ী নাগিরক হেত হেব। 

৬.আ হী াথ েদর অনলাইেন আেবদনপ  দািখল ও টিলটক মাবাইেলর মা েম পরী ার িফ বাবদ অেফরতেযা
১১ ,, ০০০০০০/=/=  (এক হাজার) টাকা দান করেত হেব। আেবদনপ  দািখল এবং পরী ার িফ জমাদােনর িব ািরত িনয়মাবলী
িব িসএল এর ওেয়বসাইট www.btcl.gov.bd/career এ পাওয়া যােব। িনধািরত তািরখ ও সমেয়র পের কান
আেবদনপ  হণ করা হেব না। িব িসএল এর কান দ ের সরাসির কান আেবদনপ  হণ করা হেব না।

৭. আেবদনকারী ক িলিখত পরী ায় অংশ হণ করেত হেব।  িলিখত পরী ার ন র ৮০ (আিশ)। িলিখত পরী ায় পাস ন র
হেব ৪০। িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ গেণর ম  থেক মধা ম অ সাের ১:৩ অ পা ত  াথ েক মৗিখক পরী ার জ
আ ান করা হেব।
৮. মৗিখক পরী ার ন র ২০ (িবশ)। মৗিখক পরী ার পাস ন র ১০ (দশ)। কান াথ  মৗিখক পরী ায় উ ীণ না হেল িতিন
ড়া ভােব অ তকায হেয়েছন বেল িবেবিচত হেবন। 
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৯. িলিখত পরী ার ান, তািরখ ও সময় যথাসমেয় িব িসএল এর ওেয়বসাইেট কাশ করা হেব। িলিখত পরী ায় উ ীণেদর
মে  মৗিখক পরী ার জ  িনবািচতরা মৗিখক পরী ার ান, তািরখ ও সময় মাবাইল ফােন এস.এম.এস এর মা েম
না িফেকশন পােবন। 

১০. িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ েদর মে  যারা সরকাির, আধা-সরকাির/ ায় শািসত সং া বা ানীয় ক পে র অধীেন
কমরত, ােদর যথাযথ ক পে র িনকট থেক অনাপি /ছাড়প  মৗিখক পরী ার বােড জমা িদেত হেব। ছাড়পে র কিপ
জমা িদেত থ হেল মৗিখক পরী ায় অংশ হণ করেত পারেব না।

১১. মৗিখক পরী ার সময় িশ া বাড এবং িব িব ালয় ক ক দ  সকল ল অথবা সামিয়ক সনদ ও ন র প  অব ই
দশন করেত হেব। 

১২.  িলিখত পরী ার সকল উ রপ  ও ন র গাপনীয় িহেসেব গ  হেব এবং কান অব ােতই কান াথ  বা তার
িতিনিধেক স েলা দশন বা দান করা হেব না। িলিখত পরী ার উ রপ  নঃপরী ণ বা নঃিনরী েণর কান েযাগ

নই।

১৩.  মৗিখক পরী ার ন র গাপন থাকেব এবং উ  পরী ার ন র বা এতৎসংি  ত  াথ  বা তার িতিনিধেক দশন বা
দান করা হেব না।

১৪.  িলিখত/ মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেব না। 

১৫.  িনেয়ােগর জ  িনবািচত ি েক পিরচালনা পষদ ক ক এ উে ে  িন  িচিকৎসা পষদ বা িচিকৎসা কমকতা ক ক
া গতভােব উপ  বেল ত ািয়ত হেত হেব।

১৬.  িনেয়ােগর জ  িনবািচত ি র ব কাযকলাপ কা ািনর চাকিরেত িনেয়াগলােভর জ  উপ  িকনা তা যথাযথ
এেজি র মা েম িতপাদন করা হেব।

১৭.  িনেয়াগলােভর পর যাগদােনর তািরখ থেক ২ ( ই) বছেরর জ  িশ ানিবিশ িহেসেব থাকেত হেব।

১৮.  িব িসএল ক প  কান কারণ দশােনা িতেরেক এই িনেয়াগ িব ি  সংেশাধন/বািতেলর মতা সংর ণ কের।

১৯. িনেয়ােগর আেবদন ১৫/১২/২০২২ ি . সকাল ১০.০০ ঘ কা হেত  কের ১৩/০১/২০২৩ ি . িবকাল ৫.০০ ঘ কা এর
মে  স  করেত হেব।

১৪-১২-২০২২
মাহা দ মাহ ল হক
িজএম (আর এ  )
ফান: ০২৪১০৩০১০৬

ইেমইল: gm.rnt@btcl.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িজএম , িপআর এ  িপ,িব িসএল (৪  জাতীয় দিনক যার মে  ৩  বাংলা দিনেক এবং ১  ইংেরিজ দিনেক,এক  অনলাইন
জব পাটােল কােশর অ েরাধসহ)
২) িজএম, এমিড এর সিচবালয় ( িব িসএল ওেয়বসাইট, ফস ক পজ এবং ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর ওেয়বসাইেট কােশর

ব া হেণর অ েরাধসহ)

২


