বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ

কা ািন িলিমেটড

ধান কাযালয়
টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ই, ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০।
www.btcl.gov.bd।িব িসএল.বাংলা
িনয়র সহকারী ােনজার (েটকিনক াল) পেদ
অনলাইেন আেবদনপ

রণ সং া িনয়মাবিল ও আেবদেনর শতাবিল:

ক. পরী ায় অংশ হেণ ই ক ি www.btcl.gov.bd/career ও http://btcl.teletalk.com.bd
এই ওেয়বসাইট কানার পেজ দ িলংেক েবশ কের আেবদনপ রণ করেত পারেবন।
Online ফরম এর সকল অংশ (ছিব এবং া রসহ) যথাযথভােব রণ কের িদেত হেব। অস ণ আবেদনপ সরাসির
বািতল করা হেব;
আেবদেনর সময়সীমা িন প:
i. Online-এ আেবদনপ

রণ ও পরী ার িফ জমাদান

র তািরখ ও সময়ঃ ২৫/ ১০/২০২১ ি ., সকাল ১০.০০ টা।

ii. Online-এ আেবদনপ জমাদােনর শষ তািরখ ও সময়: ২৪/১১/২০২১ ি ., িবেকল ৫.০০ টা।
উ সময়সীমার মে User ID া াথ গণ Online-এ আেবদনপ Submit-এর সময় থেক পরবত ৭২ (বাহা র)
ঘ ার মে এসএমএস এর মা েম পরী ার িফ জমা িদেত পারেবন। ৭২ ঘ ার মে িফ জমা িদেত থ হেল
আেবদনপ হীত হেব না।
খ. Online আেবদনপে াথ ত র ান ত া র (ৈদঘ ৩০০ pixel × ৮০ pixel) ও রি ন ছিব (ৈদঘ ৩০০
pixel×
৩০০ pixel) িনধািরত ােন Upload করেবন। া র এবং ছিব িনধািরত মােপ আেছ িকনা তা
আপেলােডর েব পরী া কের িনেত হেব। েয়াজেন ‘Photo/Signature Validator’ িলংেক দ েলর
সহায়তা িনেত পারেবন।
গ. Online আেবদনপে রণ ত ত ই যেহ পরবত সকল কায েম ব ত হেব, সেহ Online-এ আেবদনপ
Submit করার েবই রণ ত সকল তে র স কতা স েক াথ িনেজ শতভাগ িনি ত হেবন।
ঘ.

াথ Online-এ রণ ত আেবদনপে র এক রি ন ি
সংর ণ করেবন।

কিপ পরী া সং া

য কান েয়াজেনর সহায়ক িহেসেব

ঙ. SMS রেণর িনয়মাবিল ও পরী ার িফ দান: Online-এ আেবদনপ (Application Form) যথাযথভােব রণ
কের িনেদশনা মাতােবক ছিব এবং া র upload কের আেবদনপ Submit করা স
হেল কি উটাের ছিবসহ
Application Preview দখা যােব। িন লভােব আেবদনপ Submit করা স
করেল াথ ত র ছিব এবং
া র এক Applicant’s copy পােবন। Applicant’s copy
াথ download বক রি ন ি কের
সংর ণ করেবন। Applicant’s কিপেত এক User ID ন র দয়া থাকেব এবং উ User ID ন র বহার কের
াথ িনে া প িতেত য কান Teletalk pre-paid mobile ন র বহার কের ০২ ( ই) SMS এর মা েম
পরী ার িফ বাবদ অেফরতেযা ৯০০/- (নয়শত) টাকা অনিধক ৭২ (বাহা র) ঘ ার মে জমা িদেবন। এখােন
িবেশষভােব উে
য, ‘‘Online-এ আেবদনপে র সকল অংশ রণ কের Submit করা হেলও পরী ার িফ জমা না
দয়া পয Online আেবদনপ কান অব ােতই হীত হেব না’’।

থম SMS এর ফর াট: BTCLR<space>User ID
Example: User ID যিদ ABCDEF হয় সে ে , BTCLR ABCDEF িলেখ 16222 ন ের এসএমএস পা েয়
িদন।
Reply: Applicant’s Name, Tk- 900(application fee) will be charged as application fee.
Your PIN is xxxxxxxx.
িফ পিরেশােধর জ িনেচর ি তীয় SMS করেত হেব।
ি তীয় SMS এর ফর াট:: BTCLR<space>Yes<space>PIN ন র
Example: PIN ন র যিদ 12345678 হয় তেব, BTCLR Yes 12345678 িলেখ 16222 ন ের এসএমএস
পা েয় িদন।
Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for BTCL
Application for post xxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx).
িফ

পিরেশােধর পর
াথ http://btcl.teletalk.com.bd
াটাস পরী া কের দখেত পারেবন।

কানায়

িগেয়

িফ

পিরেশােধর

চ. িলিখত পরী ার েবশপ াি র িবষয় www.btcl.gov.bd/career ওেয়বসাইেট এবং াথ র মাবাইল
ফােন SMS-এর মা েম ( মা যা
াথ েদরেক) যথাসমেয় জানােনা হেব। Online আেবদনপে াথ র দ
মাবাইল ফােন পরী া সং া যাবতীয় যাগােযাগ স
করা হেব িবধায় উ ন র সাব িণক সচল রাখা, SMS
পড়া এবং া িনেদশনা তাৎ িণকভােব অ সরণ করা বা নীয়। াথ র দ ইেমইল কানােতও যাগােযাগ করা হেত
পাের, সে ে িনয়িমত ইেমইল ইনব (জা / াম ব সহ) পরী া করাও বা নীয়।
ছ. SMS-এ িরত User ID এবং Password বহার কের পরবত েত রাল ন র, পেদর নাম, ছিব, পরী ার তািরখ,
সময় ও ােনর/েকে র নাম ইত ািদ ত সংবিলত িলিখত পরী ার েবশপ াথ Download বক রি ন Print
কের িনেবন। েবশপ িলিখত পরী ায় অংশ হেণর সমেয় এবং উ ীণ হেল মৗিখক পরী ার সমেয় াথ েক অব ই
দশন করেত হেব;
জ.

মা টিলটক ি - পইড মাবাইল ফান থেক াথ গণ িন বিণত SMS প িত অ সরণ কের িনজ িনজ User ID
এবং Password ন ার (যিদ েয়াজন হয়) করেত পারেবন।

ঝ. i. User ID জানা থাকেল এসএমএস এর ফর াট: BTCLR<space>Help<space>User<space>User ID
Example: BTCLR Help User ABCDEF িলেখ পা েয় িদন 16222 ন ের।
ii. PIN Number জানা থাকেল এসএমএস এর ফর াট: BTCLR<space>Help<space>PIN<space>PIN
No
Example: BTCLR Help PIN 12345678 িলেখ পা েয় িদন 16222 ন ের।
ঞ. Online-এ আেবদন করেত কােনা সম া হেল টিলটক ন র থেক ১২১ ন ের কল ক ন
alljobs.query@teletalk.com.bd অথবা vas.query@teletalk.com.bd এবং
career@btcl.com.bd
কানায় ই মইল ক ন; (Mail এর subject এ Organization
Name “BTCL”, Post Name: Junior Assistant Manager (Technical),
Applicant’s User ID ও Contact Number অব ই উে খ করেত হেব।)
ট. অনলাইেন আেবদনপ দািখেলর সময় াথ েক সকল ত িন ল ও সততার সােথ রণ করেত হেব। দািখল ত সকল
ত স ক ও সত িহেসেব িবেবিচত হেব। পরবত েত কান ত সংেশাধন বা পিরবতন করা যােব না। দ ত বা
অংশিবেশষ অসত বা িম া মািণত হেল অথবা কান অেযা তা িচি ত হেল বা কান ন িতর আ য় হণ করেল

পরী ার েব বা পের য কান পযােয় ািথতা বািতল হেব এবং ভিব েত িব িসএল এর কান িনেয়াগ পরী ায়
আেবদন করার অেযা ঘাষণাসহ তার িব ে আইনগত ব া হণ করা হেব।
ঠ. িনেয়াগ
স িকত
য
কান
সবেশষ
ত
িব িসএল
এর
ওেয়বসাইট
www.btcl.gov.bd/career এ পাওয়া যােব। এছাড়া QR Code ান এর মা েম
বাংলােদেশর
একমা
রা ীয়
মাবাইল
অপােরটর
টিলটেকর
জবেপাটাল
https://alljobs.teletalk.com.bd ওেয়বসাইেট সরাসির েবশ কেরও িব ি ও অ া
ত ািদ পাওয়া যােব।
ড. িলিখত পরী ায় উ ীণেদর ম হেত মধা ম অ সাের থম ৩০০ জনেক মৗিখক পরী ার জ আ ান করা হেব। তেব
৩০০তম াথ র সমান ন র া সকল াথ েকও মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর েযাগ দয়া হেব। মৗিখক পরী ার
জ িব িসএল থেক ডাকেযােগ কান সা াৎকারপ
রণ করা হেব না। এসএমএস/ইেমইেলর মা েম মৗিখক
পরী ার িবষয় জানােনার পর াথ িব িসএল এর ওেয়বসাইট থেক িব ািরত ত সং হ করেবন। মৗিখক পরী ার
িনধািরত তািরখ ও সমেয় িব িসএল এর ওেয়বসাইেট কািশত িব ি অ সাের েয়াজনীয় কাগজপ সহ াথ
িব িসএল এর ধান কাযালেয় ( টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ই, ই াটন গােডন, ঢাকা) মৗিখক পরী ার বােড উপি ত
হেবন। িনধািরত তািরখ ও সমেয় মৗিখক পরী ার বােড উপি ত না হেল কারণ যাই হাক না কন, উ াথ র মৗিখক
পরী া আর হণ করা হেব না।
ঢ. অনলাইেন আেবদন এবং টাকা জমার কাজ াথ িনেজ করেবন। এে ে অ
কের াথ তািরত হেল ক প দায়ী থাকেব না।

কান মা ম থেক উ

* শষ তািরখ ও সমেয়র জ অেপ া না কের হােত যেথ সময় িনেয় Online-এ আেবদনপ
জমাদান করেত করেত পরামশ দয়া যাে ।

কাজ স

রণ ও আেবদন িফ

