
 

(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড 

ধান কাযালয় 
টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ ই ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০।

ন র ১৪.৩৩.০০০০.০২৭.১১.০০১.২১.১০০ তািরখ: 
২২ সে র ২০২২

৭ আি ন ১৪২৯

িব িসএল এর িনয়র সহকারী ােনজার ( টকিনক াল) পেদ িনেয়ােগর িনিম  িনেয়াগপ  িবতরণ সং া ।

িনয়র সহকারী ােনজার ( টকিনক াল) পেদ জনবল িনেয়ােগর িনিম  হণ ত িলিখত পরী া, মৗিখক পরী া এবং া  পরী ার
ফলাফেলর িভি েত িনে া  তািলকা  াথ েদর ড়া  িনেয়ােগর জ  মেনানীত করা হেয়েছ। ড়া ভােব িনবািচত াথ েদর িনেয়াগপ
আগামী ২৯/০৯/২০২২ ি . সকাল ১০.০০ ঘ কা হেত ১২.০০ ঘ কা পয  িব িসএল ধান কাযালেয়র িনেয়াগ ও িশ ণ শাখা হেত িবতরণ
করা হেব। িনেয়াগপ  হেণর সময় াথ েদরেক িনে া  িনেদশনা অ রসন করেত হেবঃ

১। িসিভল সাজন অিফস হেত দ  "" াা   সনদসনদ" " এরএর   ল কিপ জমা দান করেত হেব;
২। স কভােব রন ত "সািভস ভিরিফেকশন ফরম" জমা দান করেত হেব। ফরম এর ন না কিপ িব িসএল ওেয়বসাইেটর
""ক ািরয়ারক ািরয়ার " " সকশেন আপেলাড করা আেছ।

এমতাব ায়, িনবািচত াথ েদরেক যথাসমেয় িব িসএল ধান কাযালেয় ( টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ই, ই াটন গােডন,ঢাকা) উপি ত হবার
জ  অ েরাধ জানােনা যাে । িনধািরত িসিডউেলর পের আর কান িনেয়াগপ  দান করা হেব না। 
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11030096 11030156 11030283 11030294 11030299 11030331 11030354 11030363

11030388 11030404 11030476 11030485 11030538 11030543 11030549 11030751

11030804 11030893 11030899 11030904 11031017 11031132 11031153 11031252
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11031704 11031715 11031779 11031791 11031887 11031988 11061144

 
ব াপনা পিরচালক, িব িসএল এর অ েমাদন েম এ প  জাির করা হেলা।
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মাহা দ মাহ ল হক
িজএম (আর এ  )
ফান: ০২৪১০৩০১০৬
ফ া : ৫৫১৪১৬০২
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ইেমইল: gm.rnt@btcl.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িজএম , এমিড এর সিচবালয়, িব িসএল (িব িসএল ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।
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