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িনেয়াগ িব ি  (সংি )

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড (িবিটিসএল) এর িন বিণত শণূ  পেদ সরাসির জনবল
িনেয়ােগর লে  যাগ তাস  কতৃ বাংলােদশী নাগিরকেদর িনকট থেক অনলাইেন দরখা  আহবান করা
হে ।
পেদর নাম বতন পেদর 

সংখ া
সহকারী ম ােনজার 
(কািরগির)

কা ািনর বতন কাঠােমার ড-৭ (৩০,৮০০-৭৭,৮৩০/-) এবং 
অ া  ভাতািদ

৫০ 
(প াশ)

েয়াজনীয়েয়াজনীয়  তথ াবিলতথ াবিল::
১. ীকতৃ িব িবদ ালয় থেক ইেলকি ক াল এ ড ইেলক িনক ইি িনয়ািরং/কি উটার সােয়  এ ড
ইি িনয়ািরং/ইেলক িনক এ ড কিমউিনেকশন ইি িনয়ািরং /ইেলক িনক এ ড টিলকিমউিনেকশন
ইি িনয়ািরং/ইেলকি ক াল, ইেলক িনক এ ড কিমউিনেকশন (ইইিসই) এ নূ নতম াতক/সমমােনর িডি ।
২. য সকল াথী িডং িসে েম পাশ কেরেছন তােদর িজিপএ/িসিজিপএ ৫.০ (পঁাচ) েল নূ নতম ৩.৫ এবং
৪.০ (চার) েল নূ নতম ২.৫ থাকেত হেব। িশ া জীবেন কান পযােয় ততৃীয় িণ/িবভাগ বা সমমান

হণেযাগ  নয়।
৩.আেবদনকারীর বয়স ৩০.০৬.২০২০ ি . তািরেখ সেবা  ৩০ বছর  হেত হেব। তেব িবিটিসএল এর কেম
িনেয়ািজত আেছন এমন যাগ  কান াথীর ে  বয়সসীমা িশিথলেযাগ ।
৪. আ হী াথীেদর অনলাইেন আেবদনপ  দািখল ও টিলটক মাবাইেলর মাধ েম পরী ার িফ বাবদ
অেফরতেযাগ  ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা দান করেত হেব। িনেয়ােগর পূণা  িব ি , আেবদনপ  দািখল
এবং পরী ার িফ জমাদােনর িব ািরত িনয়মাবিল িবিটিসএল এর ওেয়ব পাটাল www.btcl.gov.bd/career
এ পাওয়া যােব।
৫. অনলাইেন আেবদনপ  দািখেলর শষ সময় ৩০.০৬.২০২০ ি . িবেকল ০৫.০০ টা।
৬. িবিটিসএল কতপৃ  কান কারণ দশােনা ব িতেরেক এই িনেয়াগ িব ি  সংেশাধন/বািতেলর মতা সংর ণ
কের।

১১-৬-২০২০
মাঃ মাহমু ল হক

িজএম
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িজএম , িপআর এ ড িপ,িবিটিসএল (৩িট জাতীয় দিনক যার মেধ  ২ িট দিনেক এ স ােহ এবং
অপর একিট দিনেক পরবিত স ােহ ,একিট অনলাইন জব পাটােল কােশর অ েরাধ সহ)
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