.

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ কা ািন িলিমেটড
ধান কাযালয়
টিলেযাগােযাগ ভবন, ৩৭/ ই ই াটন গােড ন,
ঢাকা-১০০০।
ন র ১৪.৩৩.০০০০.০২৭.১১.০০১.২১.৮৮

িব িসএল এর িনয়র সহকারী ােনজার ( টকিনক াল) পেদ িনেয়ােগর িনিম

১৬ ভা ১৪২৯
তািরখ:
৩১ আগ ২০২২
াথ েদর া

পরী া সং া ।

িনে া ছেক িনয়র সহকারী ােনজার ( টকিনক াল) পেদ জনবল িনেয়ােগর িনিম াথ র রাল ম অ সাের া
পরী ার িব ি সং
করা হেলা। িসিভল সাজন, ঢাকা অিফস হেত দ িনেদশনা মাতােবক া পরী াস হ
স
কের পরী ার ফলাফলসহ াথ েক বিণ ত িসিডউেল িসিভল সাজন, ঢাকা অিফেস উপি ত হেত হেব।
Selected Candidates Roll and Schedule
11010158 11010187 11010203 11010273 11010405 11010529 11010683 11010967
11010970 11011312 11011322 11011429 11011729 11011762 11011767 11012066
11012373 11013013 11013117 11013163 11013190 11013518 11013652 11013791
11013833
=Total 25 (7 September 2022)
11014124 11014153 11014162 11014429 11014904 11015180 11015224 11015522
11020121 11020180 11020225 11020416 11020864 11020900 11021049 11021063
11021085 11021271 11021908 11022039 11022061 11022112 11022375 11022379
11022420
=Total 25 (8 September 2022)
11022751 11030018 11030096 11030156 11030266 11030283 11030294 11030299
11030331 11030354 11030363 11030388 11030404 11030467 11030476 11030485
11030517 11030538 11030543 11030546 11030549 11030568 11030585 11030751
11030804
=Total 25 (11 September 2022)
11030893 11030899 11030904 11031017 11031110 11031132 11031153 11031252
11031262 11031274 11031393 11031566 11031601 11031621 11031643 11031659
11031667 11031704 11031715 11031779 11031791 11031873 11031887 11031988
11061144
=Total 25 (12 September 2022)

তািলকা
াথ েদর পিরচয় িনি ত করার লে
েত কেকই
জাতীয় পিরচয় প , িব িসএল এর িনেয়ােগর
িলিখত পরী ার েবশপ এবং এই পে র কিপ িসিভল সাজন এর কাযালেয় দশন করেত হেব। া পরী া সং া
যাবতীয় য় াথ েক বহন করেত হেব।
ব াপনা পিরচালক, িব িসএল এর অ েমাদন েম এ প জাির করা হেলা।
সং ি ঃ িসিভল সাজ ন , ঢ াকা অিফ স হ েত দ

িনেদ শনা - ১ পাতা
১

.

৩১-৮-২০২২
মাহা দ মাহ ল হক
িজএম (আর এ )
ফান: ০২৪১০৩০১০৬
ফ া : ৫৫১৪১৬০২
ইেমইল: gm.rnt@btcl.gov.bd
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) িসিভল সাজন, আিজম র, ঢাকা।
২) িজএম , এমিড এর সিচবালয়, িব িসএল (িব িসএল ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।

২

