
 

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড 
ধান কাযালয় 

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

http://www.btcl.gov.bd |
িব িসএল.বাংলা

ন র: ১৪.৩৩.০০০০.০২৫.১১.০০২.১৯.১৬৬ তািরখ: 
১২ আগ  ২০২১

২৮ াবণ ১৪২৮

িব িসএলিব িসএল  এএ  সহকারীসহকারী  া েনজ ারােনজ ার  ( (কািরগিরকািরগির ) ) পেদপেদ   িনেয়ােগরিনেয়ােগর   িনিমিনিম   িগত তিগত ত   মৗিখকমৗিখক  পরী ারপরী ার
নিনধা িরতনিনধা িরত   সময় িচসময় িচ  সং াসং া   িব িিব ি ।।

িব িসএল এর সহকারী ােনজার (কািরগির) পেদর জ  িবগত ২৮/৬/২০২১ ি , ২৯/০৬/২০২১ ি  এবং ৩০/০৬/২০২১
ি  তািরেখর িগত ত এবং ইেতা েব ইেমইেলর মা েম তািরখ পিরবতেনর জ  আেবদন ত াথ গেণর মৗিখক
পরী া  িব িসএল ধান কাযালয়, টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ই ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০ এর কনফাের  েম
িন বিণত সময় িচ অ যায়ী অ ি ত হেবঃ
মৗিখক পরী ার সময় িচ-
 

Applicant's Roll Number Date & 
Time

1106457 1106503 1106544 1106623 1106742 1106850 1107011 1107039 21/8/2021
 Saturday
 10:00 
AM

1107215 1107254 1107415 1107464 =Total 12

1107477 1107710 1107753 1107755 1107865 1107871 1108016 1108025 21/8/2021
 Saturday
 3:00 PM1108045 1108078 1108160 1108219 =Total 12

1108244 1108303 1108335 1108343 1108392 1108394 1108397 1108408 22/8/2021
 Sunday
 3:00 PM1108449 1108517 1108615 1108640 =Total 12

1100332 1101563 1103021 1103550 1103737 1104206 1104323 1104945 23/8/2021
 Monday
 3:00 PM1105547 1106231 =Total 10

মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  াথ েক ার িশ াগত যা তা ও অ া  সকল সনেদর ল কিপ, ১ সট ফেটাকিপ
এবং িলিখত পরী ার েবশ প সহ উে িখত তািরখ,সময় ও ােন উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা।  
মৗিখক পরী া সং া  িব ি  নং- ১৪.৩৩.০০০০.০২৫.১১.০০২.১৯.১১৫ তািরখঃ ১০ ন ২০২১ ি . এ উে িখত
িনেদশনা মাতােবক কান পরী াথ  যিদ মৗিখক পরী ায় উপি ত থাকার অপারগতার িবষয়  যথাযথ ই- মইল এে েস
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যথা সমেয় যাগােযাগ কের অবিহত কেরেছ অথচ উপের ঘািষত মৗিখক পরী ার সময় িচেত তার রাল না ার নই,
সে ে  সংি  পরী াথ েক ইেমইল যাগােযােগর যথাযথ মাণক এবং সকল সনেদর ল কিপ, ১ সট ফেটাকিপ এবং
িলিখত পরী ার েবশ প সহ আগামী ২৩২৩//০৮০৮ //২০২১২০২১   ি .ি .   তা িরখতািরখ   ০২.৩০০২.৩০   ঘ কায়ঘ কায় িব িসএল ধান কাযালয়,
টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ই ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০ উপি ত হবার জ  িনেদশনা দান করা যাে ।
মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান এ/িডএ দান করা হেব না।

১৪-৮-২০২১
মাঃ মাহ ল হক

িজএম (আর এ  )
ফান: ০২৪১০৩০১০৬

ইেমইল: gm.rnt@btcl.gov.bd

ন র: ১৪.৩৩.০০০০.০২৫.১১.০০২.১৯.১৬৬/১ তািরখ: ২৮ াবণ ১৪২৮
১২ আগ  ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িজএম, এমিড এর সিচবালয়, িব িসএল (িব িসএল ওেয়বসাইট এ কােশর অ েরাধসহ)

১৪-৮-২০২১
মাঃ মাহ ল হক

িজএম (আর এ  )
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