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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ 

বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড 
�ধান কায �ালয় 

�টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ ই ই�াটন গােড �ন, ঢাকা-১০০০।
http://www.btcl.gov.bd | িব�িসএল.বাংলা

 

 

�ারক ন�র: ১৪.৩৩.০০০০.০২৫.১১.০০২.১৯.২১৭ তািরখ: 
০১ নেভ�র ২০২১

১৬ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: সহকারী �ােনজার (�টকিনক�াল) পেদ িনেয়াগ সং�া�।
বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল) এর িনেয়াগ �ি�য়ার মা�েম ৫০ জন �াথ�েক িব�িসএল পিরচালনা
পষ �েদর অ�েমাদন�েম িন�বিন �ত শত� সােপে� সহকারী �ােনজার (�টকিনক�াল) পেদ িনেয়াগ �দান করা হেলাঃ

১. িনেয়াগ�া� সহকারী �ােনজার (�টকিনক�াল) �াথিমকভােব �ই বছেরর জ� িশ�ানিবশ িহসােব িব�িসএল এ িনেয়ািজত থাকেবন। িনেয়াগ�া�
কম �কত�া, ক��প� ক��ক িনধ �ািরত সময়কােলর জ� �িশ�ণ �হণ করত িব�িসএল এর �দনি�ন কায �াবিল স�েক� বা�ব �ান অজ�ন করেবন।
�যাগদােনর তািরখ �থেক িশ�ানিবশকাল এর �ময়াদ �� হেব।

২. িশ�ানিবশকাল সে�াষজনকভােব সমাি�র পর সংি�� িবিধর আেলােক িব�িসএল এ চাকির �ায়ী করা হেব। িশ�ানিবশকািলন �িশ�ণ
�িত�ােনর ��ায়ণ (�িশ�ণ �িত�ান ��ায়েনর প�িত �ক করেবন) ও মাঠ সং�ি�কািলন সমেয়র ��ায়ণ �ারা িশ�ানিবশকাল এর
��ায়ণ করা হেব। িশ�ানিবশকাল চলাকােল যিদ ক��পে�র কােছ �তীয়মান হয় �য, িশ�ানিবশ �াথ�র আচরণ ও কম �দ�তা সে�াষজনক
নয়, �সে�ে� ক��প� সরাসির তার চাকিরর অবসান ঘটােত পারেবন।
৩. িনেয়াগ�া� কম �কত�ার জ� িব�িসএল এর চাকির িবিধমালায় বিণ �ত চাকিরর শত�াবিল, ��, ভাতা ও স�ািন, আচরণ ও ��লা, চাকিরর
সমাি� বা অবসর ইত�ািদ িবষয়ক িবিধিবধান �েযাজ� হেব।
৪. িনেয়াগ�া� সহকারী �ােনজার (�টকিনক�াল) িব�িসএল এর িনজ� �বতন কাঠােমা এর স�ম ��ড (৳৩০,৮০০-৳ ৭৭,৮৩০) অ�সাের
�বতন ও ভাতািদ �া� হেবন।
৫. সহকারী �ােনজার (�টকিনক�াল) পেদ িনেয়াগ�া� �াথ�েদর মে� যারা সরকাির, আধা-সরকাির/�ায়�শািসত সং�া বা �ানীয় ক��পে�র
অধীেন কম �রত িছেলন, তােদরেক �যাগদােনর সময় উ� �িত�ান/ সং�ার ছাড়প� দািখল করেত হেব।
৬. িনেয়াগ�া� �াথ� �যাগদােনর সময় সকল একােডিমক �ল সা� �িফেকট সে� আনেবন। �েয়াজেন �যাগদােনর সময় �ল সা� �িফেকট �দশ �ন
করেত হেব।
৭. �াথ�র কােজর অিধে�� ও পিরিধ িব�িসএল এর নীিতর আেলােক িনধ �ািরত হেব।
৮. িনেয়াগ�া� সহকারী �ােনজার (�টকিনক�াল) এর �ব � কায �কলাপ সে�াষজনক �িলশ �ভিরিফেকশেনর মা�েম �িতপািদত হেত হেব।
�িলশ �ভিরিফেকশেন �কান িব�প ম�� পাওয়া �গেল �কান �না�শ ছাড়াই িনেয়াগ বািতল বেল গ� হেব।
৯. িব�িসএল চাকির িবিধমালায় যাহাই থা�ক না �কন এই িনেয়ােগর ��ে� িব�িসএল ক��প� িশ�ানিবশকািলন িনে�া� পিরি�িতেত এ
িনেয়াগ বািতল করার �মতা সংর�ণ কেরনঃ-

ক) িনেয়াগ�া� সহকারী �ােনজার (�টকিনক�াল) এর �কান কম �কা� বা আচরণ ক��পে�র িনকট অসদাচরণ িহেসেব িবেবিচত হেল এক মােসর
অি�ম �না�শ �দােনর মা�েম অথবা �না�শ �দান �িতিরেক এক মােসর অি�ম �বতন �দােনর মা�েম।
(খ) উভয় ��ে� ক��পে�র িস�া�ই �ড়া� বেল িবেবিচত হেব।

১০. িশ�ানিবশকািলন ��তর অসদাচরণ িকংবা আিথ �ক অিনয়ম সং�া� অিভেযােগর কারেণ ক��প� এই িনেয়াগ �কান অি�ম �না�শ ও
�বতন ছাড়াই বািতল করার �মতা সংর�ণ কের।
১১. িশ�ানিবশকােল িনেয়াগ�া� সহকারী �ােনজার (�টকিনক�াল) চা�ির ত�াগ করেল িতন মােসর �বতন ও ভাতািদ সমপ �ন করেত হেব। 
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 উি�িখত শেত� স�ত থাকেল �াথ�েক িব�িসএল এর চা�রীেত �যাগদান প� দািখেলর জ� অ�েরাধ করা �গল। আগামী ১৪-১১-২০২১
ি�ঃ তািরেখ �েয়াজনীয় কাগজপ�সহ ��-মহা�ব�াপক (মানবস�দ), িব�িসএল, �টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ই, ই�াটন গােড �ন,
ঢাকা-১০০০ অিফেস �যাগদান করেত হেব। িনধ �ািরত তািরেখ চাকিরেত �যাগদান করেত �থ � হেল এ িনেয়াগ আেদশ বািতল বেল গ�
হেব।

িনেয়াগ�া� সহকারী �ােনজারেদর (�টকিনক�াল) তািলকা িন��পঃ
 
�রাল নাম িপতার নাম �মধা�ম
1100289 �মাঃ শির�ল ইসলাম �মাঃ সিফ�ল ইসলাম ৩
1105065 �মাঃ সাই��া� �মাঃ মিন��ামান ৪
1102694 �মাঃ রােশ�ল ইসলাম �মাঃ তাির�ল ইসলাম ৫
1107477 আয়মান রািফদ িবন এহেতশাম আই,�ক,এম, এহেতশা�ল হক ৬
1108408 �মাঃ �হাসাই�র রিশদ কাজী আব�র রিশদ ৭
1106457 আির�ল ইসলাম এ,�ক,এম, আিম�ল ইসলাম ৮
1103240 �মাঃ রািশ�ল ইসলাম আ�ল মােলক ৯
1103737 তানভী�ল ইসলাম �মাঃ হািস�ল ইসলাম ১০
1106267 আশরা�ল হক �মাঃ ��ল হক �ঞা ১১
1100822 �মাঃ মাহ�জ তা�কদার �মাঃ ইকবাল �হােসন তা�কদার ১২
1105119 এ. �ক. এম. আ�ল ফজল ��ী �মাহা�দ িমজা�র রহমান ��ী ১৩
1108394 ইকবাল �হােসন �সাহান এ.�ক.এম আলাউি�ন ১৪
1105722 কাজী �তৗিকর আহেমদ �মাঃ ইকবাল �হােসন ১৫
1105741 �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান �মাঃ �মাতােলব �হােসন খান ১৬
1103588 সাজন দাস চ�ন দাস ১৭
1108160 তামা�া তাসিনম �মাঃ আ�ল হাসান ১৮
1102523 এস এম শািকল আহেমদ �মাঃ িলয়াকত আলী ১৯
1102290 �হতািসম কািদর এ.এফ.এম. মন�র কািদর ২০
1105384 মাহ�ব হাসান শাম�ল হক ২১
1103257 �মাঃ ই�ািহম খিলল �মাঃ শাম�ি�ন আখন ২২
1101368 �মাহা�দ এহসা�ল হক �মাঃ ফজ�ল হক ২৩
1104689 িজিনয়া আফেরাজ শাহজাহান িসরাজ ২৪
1104542 আিফয়া ফারজানা �মাঃ আিম�ল হক ২৫
1105463 �ফরেদৗস আহ�দ �েবল �হােসন আহ�দ ২৬
1108517 জাকািরয়া �লায়মান অংকন ইউ�ফ আলী ২৮
1105891 িব এম নািসম �রজা অিনক �মাঃ রিফ�ল ইসলাম ২৯
1105404 �মাঃ আল হািসব িময়া �মাঃ আ�ল হািকম িময়া ৩০
1101544 �মাঃ শাহীন পারেভজ �মাঃ আলম ৩১
1104595 এ এস এম �বারহান আহেমদ জয়�ল হক ৩২
1105402 আিনস আহেমদ আ� তােলব ৩৩
1103550 �মাহা�দ ওমর খােলদ �মাঃ ইি�ছ ৩৫
1103372 মিহ�ল ইসলাম আ�ল খােলক ৩৬
1101029 �মাঃ মাহ��ল হাসান ইয়া�ব আলী ৩৭
1100080 �মাঃ ই�ািহম আল ইমরান �মাঃ হা�ন অর রিশদ ৩৮
1102333 মহিসন আহেমদ �মাঃ মিজ�র রহমান ৩৯
1108045 ওয়ােহদ ইমিতয়াজ শীতল এম এ মা�ান ৪০
1106117 �মাঃ িমশকা�ল ইসলাম �মাঃ িসরা�ল ইসলাম পােটায়ারী ৪১
1103379 �মাঃ আ�ল আহাদ �মাঃ আ�স সামাদ আজাদ ৪২
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1103418 �মাঃ আ�র রব �মাঃ ইউ�ফ আলী ৪৩
1108025 নািবলা নাওয়াল মাহী এ.এম জসীম উি�ন ৪৪
1107415 �মাঃ আল ইমরান �মাঃ ম��জা �রজা ৪৫
1100216 সানিজদ-ই-ইলাহী �মাহা�দ ইছাহাক ৪৬
1103741 �মাঃ রােসল রানা �মাঃ হািফ�ল ইসলাম ৪৭
1104206 আিসফ ইকবাল �মাঃ আ�স স�র ৪৮
1105887 �মাঃ আউয়াল �হােসন সািদ�ল ইসলাম ৪৯
1103388 ত�য় সাহা তপন �মার সাহা ৫০

১-১১-২০২১

িবতরণ :
১) িব�িসএল এর সকল িডএমিড, �টিলেযাগােযাগ ভবন, ঢাকা
২) িডিজ, �টিলকম �াফ কেলজ, গাজী�র
৩) িব�িসএল এর সকল িসিজএম এবং ইি�েপে�� িজএমগণ
৪) িব�িসএল এর সকল �ক� পিরচালক
৫) িজএম, এইচ আর - ১, িব�িসএল
৬) �কা�ািন সিচব, িব�িসএল
৭) িজএম, িপআর এ� িপ, িব�িসএল
৮) িজএম, এমিড এর সিচবালয়, িব�িসএল
৯) িডিজএম, িপ এ� এ, িব�িসএল
১০) িনেয়াগ�া� সংি�� �াথ�  জনাব.................................
১১) অিফস কিপ

�মাঃ মাহ��ল হক
িজএম (আর এ� �)

�ফান: ০২৪১০৩০১০৬
ইেমইল: gm.rnt@btcl.gov.bd

�ারক ন�র: ১৪.৩৩.০০০০.০২৫.১১.০০২.১৯.২১৭/১ তািরখ: ১৬ কািত�ক ১৪২৮

০১ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিতর িনিম� ��রণ করা হল: 
১) সিচব, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ

১-১১-২০২১
আিসফ িরয়াদ �লািদ 

িডিজএম


