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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
টেলিযোগাযোগ ভবন, ৩৭/ ই ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
http://www.btcl.gov.bd | বিটিসিএল.বাংলা
স্মারক নম্বর: ১৪.৩৩.০০০০.০২৫.১১.০০২.১৯.২১৭

তারিখ:

১৬ কার্তিক ১৪২৮
০১ নভেম্বর ২০২১

বিষয়:
সহকারী ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) পদে নিয়োগ সংক্রান্ত।
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এর নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৫০ জন প্রার্থীকে বিটিসিএল পরিচালনা
পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নিম্নবর্নিত শর্ত সাপেক্ষে সহকারী ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) পদে নিয়োগ প্রদান করা হলোঃ
১. নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) প্রাথমিকভাবে দুই বছরের জন্য শিক্ষানবিশ হিসাবে বিটিসিএল এ নিয়োজিত থাকবেন। নিয়োগপ্রাপ্ত
কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়কালের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত বিটিসিএল এর দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবেন।
যোগদানের তারিখ থেকে শিক্ষানবিশকাল এর মেয়াদ শুরু হবে।

২. শিক্ষানবিশকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিধির আলোকে বিটিসিএল এ চাকরি স্থায়ী করা হবে। শিক্ষানবিশকালিন প্রশিক্ষণ
প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ণ (প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নের পদ্ধতি ঠিক করবেন) ও মাঠ সংযুক্তিকালিন সময়ের মূল্যায়ণ দ্বারা শিক্ষানবিশকাল এর
মূল্যায়ণ করা হবে। শিক্ষানবিশকাল চলাকালে যদি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষানবিশ প্রার্থীর আচরণ ও কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক
নয়, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সরাসরি তার চাকরির অবসান ঘটাতে পারবেন।
৩. নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য বিটিসিএল এর চাকরি বিধিমালায় বর্ণিত চাকরির শর্তাবলি, ছুটি, ভাতা ও সম্মানি, আচরণ ও শৃঙ্খলা, চাকরির
সমাপ্তি বা অবসর ইত্যাদি বিষয়ক বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে।
৪. নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) বিটিসিএল এর নিজস্ব বেতন কাঠামো এর সপ্তম গ্রেড (৳৩০,৮০০-৳ ৭৭,৮৩০) অনুসারে
বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।
৫. সহকারী ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) পদে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে যারা সরকারি, আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের
অধীনে কর্মরত ছিলেন, তাদেরকে যোগদানের সময় উক্ত প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার ছাড়পত্র দাখিল করতে হবে।
৬. নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থী যোগদানের সময় সকল একাডেমিক মূল সার্টিফিকেট সঙ্গে আনবেন। প্রয়োজনে যোগদানের সময় মূল সার্টিফিকেট প্রদর্শন
করতে হবে।
৭. প্রার্থীর কাজের অধিক্ষেত্র ও পরিধি বিটিসিএল এর নীতির আলোকে নির্ধারিত হবে।
৮. নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) এর পূর্ব কার্যকলাপ সন্তোষজনক পুলিশ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রতিপাদিত হতে হবে।
পুলিশ ভেরিফিকেশনে কোন বিরূপ মন্তব্য পাওয়া গেলে কোন নোটিশ ছাড়াই নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে।
৯. বিটিসিএল চাকরি বিধিমালায় যাহাই থাকুক না কেন এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বিটিসিএল কর্তৃপক্ষ শিক্ষানবিশকালিন নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে এ
নিয়োগ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেনঃক) নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) এর কোন কর্মকান্ড বা আচরণ কর্তৃপক্ষের নিকট অসদাচরণ হিসেবে বিবেচিত হলে এক মাসের
অগ্রিম নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অথবা নোটিশ প্রদান ব্যতিরিকে এক মাসের অগ্রিম বেতন প্রদানের মাধ্যমে।
(খ) উভয় ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১০. শিক্ষানবিশকালিন গুরুতর অসদাচরণ কিংবা আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগের কারণে কর্তৃপক্ষ এই নিয়োগ কোন অগ্রিম নোটিশ ও
বেতন ছাড়াই বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
১১. শিক্ষানবিশকালে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) চাকুরি ত্যাগ করলে তিন মাসের বেতন ও ভাতাদি সমর্পন করতে হবে।
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উল্লিখিত শর্তে সম্মত থাকলে প্রার্থীকে বিটিসিএল এর চাকুরীতে যোগদান পত্র দাখিলের জন্য অনুরোধ করা গেল। আগামী ১৪-১১-২০২১
খ্রিঃ তারিখে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মূখ্য-মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ), বিটিসিএল, টেলিযোগাযোগ ভবন, ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন,
ঢাকা-১০০০ অফিসে যোগদান করতে হবে। নির্ধারিত তারিখে চাকরিতে যোগদান করতে ব্যর্থ হলে এ নিয়োগ আদেশ বাতিল বলে গণ্য
হবে।
নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী ম্যানেজারদের (টেকনিক্যাল) তালিকা নিম্নরূপঃ
রোল
1100289
1105065
1102694
1107477
1108408
1106457
1103240
1103737
1106267
1100822
1105119
1108394
1105722
1105741
1103588
1108160
1102523
1102290
1105384
1103257
1101368
1104689
1104542
1105463
1108517
1105891
1105404
1101544
1104595
1105402
1103550
1103372
1101029
1100080
1102333
1108045
1106117
1103379
https://btcl.nothi.gov.bd

নাম
মোঃ শরিফুল ইসলাম
মোঃ সাইফুল্লাহ্
মোঃ রাশেদুল ইসলাম
আয়মান রাফিদ বিন এহতেশাম
মোঃ হোসাইনুর রশিদ
আরিফুল ইসলাম
মোঃ রাশিদুল ইসলাম
তানভীরুল ইসলাম
আশরাফুল হক
মোঃ মাহফুজ তালুকদার
এ. কে. এম. আবুল ফজল মুন্সী
ইকবাল হোসেন সোহান
কাজী তৌকির আহমেদ
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সাজন দাস
তামান্না তাসনিম
এস এম শাকিল আহমেদ
মুহতাসিম কাদির
মাহবুব হাসান
মোঃ ইব্রাহিম খলিল
মোহাম্মদ এহসানুল হক
জিনিয়া আফরোজ
আফিয়া ফারজানা
ফেরদৌস আহম্মদ রুবেল
জাকারিয়া সুলায়মান অংকন
বি এম নাসিম রেজা অনিক
মোঃ আল হাসিব মিয়া
মোঃ শাহীন পারভেজ
এ এস এম বোরহান আহমেদ
আনিস আহমেদ
মোহাম্মদ ওমর খালেদ
মহিদুল ইসলাম
মোঃ মাহমুদুল হাসান
মোঃ ইব্রাহিম আল ইমরান
মহসিন আহমেদ
ওয়াহেদ ইমতিয়াজ শীতল
মোঃ মিশকাতুল ইসলাম
মোঃ আব্দুল আহাদ

পিতার নাম
মোঃ সফিকুল ইসলাম
মোঃ মনিরুজ্জামান
মোঃ তারিকুল ইসলাম
আই,কে,এম, এহতেশামুল হক
কাজী আবদুর রশিদ
এ,কে,এম, আমিনুল ইসলাম
আব্দুল মালেক
মোঃ হাসিবুল ইসলাম
মোঃ নূরুল হক ভূঞা
মোঃ ইকবাল হোসেন তালুকদার
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মুন্সী
এ.কে.এম আলাউদ্দিন
মোঃ ইকবাল হোসেন
মোঃ মোতালেব হোসেন খান
চন্দন দাস
মোঃ আবুল হাসান
মোঃ লিয়াকত আলী
এ.এফ.এম. মনজুর কাদির
শামছুল হক
মোঃ শামসুদ্দিন আখন
মোঃ ফজলুল হক
শাহজাহান সিরাজ
মোঃ আমিনুল হক
হোসেন আহম্মদ
ইউসুফ আলী
মোঃ রফিকুল ইসলাম
মোঃ আব্দুল হাকিম মিয়া
মোঃ আলম
জয়দুল হক
আবু তালেব
মোঃ ইদ্রিছ
আব্দুল খালেক
ইয়াকুব আলী
মোঃ হারুন অর রশিদ
মোঃ মজিবুর রহমান
এম এ মান্নান
মোঃ সিরাজুল ইসলাম পাটোয়ারী
মোঃ আব্দুস সামাদ আজাদ

মেধাক্রম
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
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1103418
1108025
1107415
1100216
1103741
1104206
1105887
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মোঃ আব্দুর রব
নাবিলা নাওয়াল মাহী
মোঃ আল ইমরান
সানজিদ-ই-ইলাহী
মোঃ রাসেল রানা
আসিফ ইকবাল
মোঃ আউয়াল হোসেন
তন্ময় সাহা

বিতরণ :
১) বিটিসিএল এর সকল ডিএমডি, টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা
২) ডিজি, টেলিকম স্টাফ কলেজ, গাজীপুর
৩) বিটিসিএল এর সকল সিজিএম এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট জিএমগণ
৪) বিটিসিএল এর সকল প্রকল্প পরিচালক
৫) জিএম, এইচ আর - ১, বিটিসিএল
৬) কোম্পানি সচিব, বিটিসিএল
৭) জিএম, পিআর এন্ড পি, বিটিসিএল
৮) জিএম, এমডি এর সচিবালয়, বিটিসিএল
৯) ডিজিএম, পি এন্ড এ, বিটিসিএল
১০) নিয়োগপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রার্থী জনাব.................................
১১) অফিস কপি
স্মারক নম্বর: ১৪.৩৩.০০০০.০২৫.১১.০০২.১৯.২১৭/১
সদয় অবগতির নিমিত্ত প্রেরণ করা হল:
১) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

মোঃ ইউসুফ আলী
এ.এম জসীম উদ্দিন
মোঃ মর্তুজা রেজা
মোহাম্মদ ইছাহাক
মোঃ হাফিজুল ইসলাম
মোঃ আব্দুস সবুর
সাদিকুল ইসলাম
তপন কুমার সাহা

৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০

১-১১-২০২১
মোঃ মাহমুদুল হক
জিএম (আর এন্ড টি)
ফোন: ০২৪১০৩০১০৬
ইমেইল: gm.rnt@btcl.gov.bd

তারিখ:

১৬ কার্তিক ১৪২৮
০১ নভেম্বর ২০২১

১-১১-২০২১
আসিফ রিয়াদ লোদি
ডিজিএম

https://btcl.nothi.gov.bd
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