সহকারী ম্যানেজার (নেকনেকযাল) পনে
অেলাইনে আনেেেপত্র পূরণ সংক্রান্ত নেয়মােনল ও আনেেনের শর্তােনল:
ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহনণ ইচ্ছুক ব্যনি www.btcl.gov.bd/career এই ওনয়েসাইে ঠিকাোর পপনজ প্রেত্ত নলংনক প্রনেশ কনর
আনেেেপত্র পূরণ করনর্ পারনেে।
Online ফরম এর সকল অংশ (ছনে এেং স্বাক্ষরসহ) যথাযথভানে পূরণ কনর নেনর্ হনে। অসম্পূণ ত আেনেেপত্র সরাসনর োনর্ল করা
হনে;
আনেেনের সময়সীমা নেম্নরূপ:
i. Online-এ আনেেেপত্র পূরণ ও পরীক্ষার নফ জমাোে শুরুর র্ানরখ ও সময়ঃ ০১/০৬/২০২০ নি., সকাল ৯.০০ ো।
ii. Online-এ আনেেেপত্র জমাোনের পশষ র্ানরখ ও সময়: ৩০/০৬/২০২০ নি., নেনকল ৫.০০ ো।
উি সময়সীমার মনে User ID প্রাপ্ত প্রাথীগণ Online-এ আনেেেপত্র Submit-এর সময় পথনক পরের্ী ৭২ (োহাত্তর) ঘন্টার মনে
এসএমএস এর মােনম পরীক্ষার নফ জমা নেনর্ পারনেে। ৭২ ঘন্টার মনে নফ জমা নেনর্ ব্যথ ত হনল আনেেেপত্র গৃহীর্ হনে ো।
খ. Online আনেেেপনত্র প্রাথী র্াঁর স্ক্যােকৃর্ স্বাক্ষর (দেঘ তয ৩০০ pixel ×প্রস্থ ৮০ pixel) ও রনিে ছনে (দেঘ তয ৩০০ pixel×প্রস্থ ৩০০
pixel) নের্ তানরর্ স্থানে Upload করনেে। স্বাক্ষর এেং ছনে নের্ তানরর্ মানপ আনছ নকো র্া আপনলানের পূনে ত পরীক্ষা কনর নেনর্ হনে।
প্রনয়াজনে ‘Photo/Signature Validator’ নলংনক প্রেত্ত টুনলর সহায়র্া নেনর্ পারনেে।
গ. Online আনেেেপনত্র পূরণকৃর্ র্থ্যই পযনহতু পরের্ী সকল কায তক্রনম ব্যেহৃর্ হনে, পসনহতু Online-এ আনেেেপত্র Submit করার
পূনে তই পূরণকৃর্ সকল র্নথ্যর সঠিকর্া সম্পনকত প্রাথী নেনজ শর্ভাগ নেনির্ হনেে।
ঘ. প্রাথী Online-এ পূরণকৃর্ আনেেেপনত্রর একটি রনিে নপ্রণ্টকনপ পরীক্ষা সংক্রান্ত পয পকাে প্রনয়াজনের সহায়ক নহনসনে সংরক্ষণ
করনেে।
ঙ. SMS পপ্ররনণর নেয়মােনল ও পরীক্ষার নফ প্রোে: Online-এ আনেেেপত্র (Application Form) যথাযথভানে পূরণ কনর নেনে তশো
পমার্ানেক ছনে এেং স্বাক্ষর upload কনর আনেেেপত্র Submit করা সম্পন্ন হনল কনম্পউোনর ছনেসহ Application Preview
পেখা যানে। নের্ভতলভানে আনেেেপত্র Submit করা সম্পন্ন করনল প্রাথী র্াঁর ছনে এেং স্বাক্ষরযুি একটি Applicant’s copy পানেে।
Applicant’s copy টি প্রাথী download পূে তক রনিে নপ্রন্ট কনর সংরক্ষণ করনেে। Applicant’s কনপনর্ একটি User ID
েম্বর পেয়া থাকনে এেং উি User ID েম্বর ব্যেহার কনর প্রাথী নেনম্নাি পদ্ধনর্নর্ পয পকাে Teletalk pre-paid mobile েম্বর
ব্যেহার কনর ০২ (দুই) টি SMS এর মােনম পরীক্ষার নফ োেে ১,০০০/- (এক হাজার) োকা অেনর্ক ৭২ (োহাত্তর) ঘণ্টার মনে জমা
নেনেে। এখানে নেনশষভানে উনেখ্য পয, ‘‘Online-এ আনেেেপনত্রর সকল অংশ পূরণ কনর Submit করা হনলও পরীক্ষার নফ জমা
ো পেয়া পয তন্ত Online আনেেেপত্র পকাে অেস্থানর্ই গৃহীর্ হনে ো’’।
প্রথম SMS এর ফরম্যাে: BTCLR<space>User ID
Example: User ID যনে ABCDEF হয় পসনক্ষনত্র, BTCLR ABCDEF নলনখ 16222 েম্বনর এসএমএসটি পাঠিনয় নেে।
Reply: Applicant’s Name, Tk- 1000(application fee) will be charged as application fee. Your PIN
is xxxxxxxx.
নফ পনরনশানর্র জন্য নেনের নির্ীয় SMS টি করনর্ হনে।
নির্ীয় SMS এর ফরম্যাে: BTCLR<space>Yes<space>PIN েম্বর
Example: PIN নম্বর যদি 12345678 হয় তবে, BTCLR Yes 12345678 নলনখ 16222 েম্বনর এসএমএসটি পাঠিনয় নেে।
Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for BTCL Application
for post xxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx).
ফি পফিব োবেি পি প্রোর্থী www.btcl.gov.bd/career ঠিকোনোয় ফিবয় ফি পফিব োবেি স্ট্যোটোস পিীক্ষো কবি দেখবত পোিবেন।
ে. নলনখর্ পরীক্ষার প্রনেশপত্র প্রানপ্তর নেষয়টি www.btcl.gov.bd/career ওনয়েসাইনে এেং প্রাথীর পমাোইল পফানে SMS-এর
মােনম (শুধুমাত্র পযাগ্য প্রাথীনেরনক) যথাসমনয় জাোনো হনে। Online আনেেেপনত্র প্রাথীর প্রেত্ত পমাোইল পফানে পরীক্ষা সংক্রান্ত
যাের্ীয় পযাগানযাগ সম্পন্ন করা হনে নের্ায় উি েম্বরটি সাে তক্ষনণক সেল রাখা, SMS পড়া এেং প্রাপ্ত নেনে তশো র্াৎক্ষনণকভানে
অনুসরণ করা োঞ্ছেীয়। প্রাথীর প্রেত্ত ইনমইল ঠিকাোনর্ও পযাগানযাগ করা হনর্ পানর, পসনক্ষনত্র নেয়নমর্ ইনমইল ইেেক্স (জাঙ্ক/স্প্যাম
েক্সসহ) পরীক্ষা করাও োঞ্ছেীয়।
ছ. SMS-এ পপ্রনরর্ User ID এেং Password ব্যেহার কনর পরের্ীনর্ পরাল েম্বর, পনের োম, ছনে, পরীক্ষার র্ানরখ, সময় ও
স্থানের/নকনের োম ইর্যানে র্থ্য সংেনলর্ নলনখর্ পরীক্ষার প্রনেশপত্র প্রাথী Download পূে তক রনিে Print কনর নেনেে।
প্রনেশপত্রটি নলনখর্ পরীক্ষায় অংশগ্রহনণর সমনয় এেং উত্তীণ ত হনল পমৌনখক পরীক্ষার সমনয় প্রাথীনক অেশ্যই প্রেশতে করনর্ হনে;

জ. শুধুমাত্র পেনলেক নপ্র-নপইে পমাোইল পফাে পথনক প্রাথীগণ নেম্নেনণ তর্ SMS পদ্ধনর্ অনুসরণ কনর নেজ নেজ User ID এেং
Password পুেরুদ্ধার (যনে প্রনয়াজে হয়) করনর্ পারনেে।
ঝ. i. User ID জাো থাকনল এসএমএস এর ফরম্যাে: BTCLR<space>Help<space>User<space>User ID
Example: BTCLR Help User ABCDEF ফিবখ পোঠিবয় ফেন 16222 নম্ববি।

ii. PIN Number জাো থাকনল এসএমএস এর ফরম্যাে: BTCLR<space>Help<space>PIN<space>PIN No
Example: BTCLR Help PIN 12345678 ফিবখ পোঠিবয় ফেন 16222 নম্ববি।
ঞ. Online-এ আবেিন করবে ককোবনো সমস্যো হবে কেদেেক নম্বর কেবক ১২১ নম্ববর কে করুন অেেো
vas.query@teletalk.com.bd এেং career@btcl.com.bd ঠিকোনোয় ইপমইল করুে; (Mail এর subject
এ Organization Name “BTCL”, Post Name: Assistant Manager (Technical), Applicant’s
User ID ও Contact Number অেশ্যই উবেখ করনর্ হনে।)

ে. অনেোইবন আবেিনপত্র িোদখবের সময় প্রোেীবক সকে েথ্য দনর্ভুে ও সেেোর সোবে পূরণ করবে হবে। িোদখেকৃে সকে েথ্য সঠিক ও
সেয দহবসবে দেবেদিে হবে। পরেেীবে ককোন েথ্য সংব োধন েো পদরেেুন করো যোবে নো। প্রিত্ত েথ্য েো অং দেব ষ অসেয েো দমথ্যো
প্রমোদণে হবে অেেো ককোন অবযোগ্যেো দিদিে হবে েো ককোন দুনীদের আশ্রয় গ্রহণ করবে পরীক্ষোর পূবে ু েো পবর কয ককোন পয ুোবয় প্রোদে ুেো
েোদেে হবে এেং ভদেষ্যবে দেটিদসএে এর ককোন দনবয়োগ পরীক্ষোয় আবেিন করোর অবযোগ্য ক োষণোসহ েোর দেরুবে আইনগে ব্যেস্থো
গ্রহণ করো হবে।
ঠ. দেদখে পরীক্ষোয় উত্তীণ ুবির মধ্য হবে ১৫০ জনবক কমৌদখক পরীক্ষোর জন্য আহেোন করো হবে। কমৌদখক পরীক্ষোর জন্য দেটিদসএে কেবক
ডোকবযোবগ ককোন সোক্ষোৎকোরপত্র কপ্ররণ করো হবে নো। এসএমএস/ইবমইবের মোধ্যবম কমৌদখক পরীক্ষোর দেষয়টি জোনোবনোর পর প্রোেী
দেটিদসএে এর ওবয়েসোইে কেবক দেস্তোদরে েথ্য সংগ্রহ করবেন। কমৌদখক পরীক্ষোর দনধ ুোদরে েোদরখ ও সমবয় দেটিদসএে এর
ওবয়েসোইবে প্রকোদ ে দেজ্ঞদি অনুসোবর প্রবয়োজনীয় কোগজপত্রসহ প্রোেী দেটিদসএে এর প্রধোন কোয ুোেবয় (কেদেবযোগোবযোগ ভেন, ৩৭/ই,
ইস্কোেন গোবড ুন, ঢোকো) কমৌদখক পরীক্ষোর কেোবড ু উপদস্থে হবেন। দনধ ুোদরে েোদরখ ও সমবয় কমৌদখক পরীক্ষোর কেোবড ু উপদস্থে নো হবে
কোরণ যোই কহোক নো ককন, উক্ত প্রোেীর কমৌদখক পরীক্ষো আর গ্রহণ করো হবে নো।
ড. দনবয়োগ সম্পদকুে কয ককোন সে ুব ষ েথ্য দেটিদসএে এর ওবয়েসোইে www.btcl.gov.bd/career এ পোওয়ো যোবে।

