
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
িনেয়াগ-২ শাখা 

৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
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ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১৭.১১.০৫৮.২২.৪৪০ তািরখ: 
০৪ ফ যা়ির ২০২৩

২১ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় ““ ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   অিধদ েররঅিধদ েরর   কমচার ীকমচার ী  িনেয়াগিনেয়াগ   িব িধমালািব িধমালা ,  ,  ২০২২২০২২””এরএর   আওতায়আওতায়  ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ
অিধদ েররঅিধদ েরর   কমকতাকমকতা //কমচার ীেদরকমচার ীেদর   পেদা িতরপেদা িতর   িনিমিনিম   িতেযা িগতা লকিতেযা িগতা লক  িবভাগীয়িবভাগীয়   পরী াপরী া   হ েনরহেনর
জজ   কমচার ীেদরকমচার ীেদর   িনকটিনকট   হ েতহেত   আেবদনপআেবদনপ   আহবানআহবান   সেসে ।।

: িডও ’র ারক নং-১৪.৩০.০০০০.২১৭.১১.০৫৮.২২.৪০৩, তািরখঃ ২২/১২/২০২২ ি ঃ।
 উপ  িবষয় এবং াি ত প  (সং ি -১) মাতােবক  পদ িভি ক তািলকাছেক (সং ি -২)  বিণত
পেদ  িতেযািগতা লক িবভাগীয় পরী ার মা েম মধা ম/ জ তা তািলকা তরী করত: পেদা িত দােনর িনিম  িনেয়াগ
িবিধ ২০২২ এর তফিসল ক ও খ এ বিণত  উে িখত  পদস েহর  জ  িফডার  পেদ  কমরত এবং পরী ায়  অংশ হেণ
ই ক/আ হী কমকতা/ কমচারীেদর   িনধািরত  ফরেম (সং ি -৩)  আেবদনপ  আহবান করা যাে  ।
 আেবদেনর শতস হ:

১। ওেয়বসাইেট কােশর ১৫ কাযিদবেসর মে  আেবদনপ  যথাযথ কতপে র মা েম িডও েত জমা দান করেত হেব।

২। া  আেবদনপ  যাচাই-বাছাইঅে  পরী ার তািরখ, সময় ও ান যথা সমেয় জানােনা হেব।

৩। আেবদনপে র সিহত ফরেম উে িখত দিললািদ দািখল করেত হেব।

মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদেন প  জারী করা হেল।

৪-২-২০২৩

িবতরণ :
১) ব াপনা পিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ 
টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড (িব িসএল), 
ঢাকা।
২) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ সাবেমিরন ক াবল 
কা ািন িলিমেটড (িবএসিসিসএল), ঢাকা।

মাঃ মিফজ উি ন
পিরচালক

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০
ফ া : 880-2-9830922

ইেমইল:
dir.admin@telecomdept.gov.bd
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৩) ব াপনা পিরচালক, টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড, 
ঢাকা।
৪) ব াপনা পিরচালক,   টিলেফান িশ  সং া 
িলিমেটড, ঢাকা।

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১৭.১১.০৫৮.২২.৪৪০/১(২৪) তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৯
০৪ ফ যা়ির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক (সকল), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, ঢাকা।
২) চীফ জনােরল ােনজার (সকল), িব িসএল।
৩) উপপিরচালক, আইিস  বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, ািরফ অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, ঢাকা (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) অিফস কিপ।

৪-২-২০২৩
মা: সা াদ হােসন 

উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

২



(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়
টিলেযাগােযাগ অিধদ র 

িনেয়াগ-২ শাখা 
৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

www.telecomdept.gov.bd

ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১৭.১১.০৫৮.২২.৪১৫ তািরখ: 
২৯ িডেস র ২০২২

১৪ পৗষ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর কমচারী িনেয়াগ িবিধমালা, ২০২২” এর আওতায় টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর
কমকতা/কমচারীেদর পেদা িতর িনিম  িতেযািগতা লক িবভাগীয় পরী ার িসেলবাস, মানব ন, ও
পরী া-প িত অ েমাদন করা হেলা। 

((কক) ) সহকারীসহকারী  পারপার   ট িল াফটিল াফ   পেদপেদ  ( (   লল   বতনবতন   ডড : : ৯৯) ) িবভাগীয়িবভাগীয়   পরী ারপরী ার   িসেলবাসিসেলবাস   ওও  মানব নমানব ন
িন পিন প : : 

িমকিমক   নংনং পরী ারপরী ার   ধরনধরন পরী ারপরী ার   িবষয়বিবষয়ব  /  / িসেলবাসিসেলবাস মাটমাট   ন রন র
১ িলিখত পরী া ক) বাংলা ও বাংলােদশ 

খ) ইংেরিজ
গ) আইন ও িবিধ 

১। গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান
২। সরকাির চাকির আইন, ২০১৮
৩। সরকাির কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮
৪। সরকারী কমচারী (িনয়িমত উপি িত) িবিধমালা, ২০১৯
৫। টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর কমচারী িনেয়াগ িবিধমালা, ২০২২
৬। বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ আইন,২০০১
৭। জাতীয় টিলেযাগােযাগ নীিতমালা,২০১৮

ঘ) কািরগির :
i) Telecommunication System

1. Telecom Services
2. Telegraph Services
3. Telecom Management 

ii) Computer and IT
1. Internet
2. Email
3. E-nothi
4. Networking
5. Microsoft Office

৭৫

২। মৗিখক পরী া সািবক ২৫
   মাট= ১০০

 ( ( খখ ) ) িস িনয়রিসিনয়র   ট িল াফটিল াফ   মা ারমা ার   পেদপেদ  ( ( লল  বতনবতন   ডড : : ১০১০) ) িবভাগীয়িবভাগীয়   পরী ারপরী ার   িসেলবাসিসেলবাস   ওও  মানব নমানব ন
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িন পিন প ::
িমকিমক  নংনং পরী ারপরী ার   ধরনধরন পরী ারপরী ার   িবষয়বিবষয়ব  /  / িসেলবাসিসেলবাস মাটমাট   ন রন র

১ িলিখত পরী া ক) বাংলা ও বাংলােদশ
খ) ইংেরিজ
গ) আইন ও িবিধ 

১। সরকাির চাকির আইন, ২০১৮
২। সরকাির কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮
৩। সরকাির কমচারী (আচরণ) িবিধমালা), ১৯৭৯
৪। সরকারী কমচারী (িনয়িমত উপি িত) িবিধমালা, ২০১৯
৫। টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর কমচারী িনেয়াগ িবিধমালা, ২০২২
৬। বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ আইন,২০০১

ঘ) কািরগির:
i) Telecommunication System
 1. Telecom Services

 2. Telegraph Services
ii) Computer and IT

1. Internet
2. Email
3. E-nothi
4. Networking
5. Microsoft Office

৭৫

২। মৗিখক পরী া সািবক ২৫
মাট= ১০০

(( গগ) ) স াবসাব   এিসসেটএিসসেট   ইি িনয়ারইি িনয়ার  ( ( এসএইএসএই) ) পেদপেদ  ( ( লল  বতনে ডবতনে ড : : ১১১১ ) ) িবভাগীয়িবভাগীয়   পরী ারপরী ার   িসেলবাসিসেলবাস   ওও
মানব নমানব ন   িন পিন প ::

িমক নং পরী ার ধরন পরী ার িবষয়ব  / িসেলবাস মাট ন র
১ িলিখত পরী া ক) বাংলা ও বাংলােদশ

খ) ইংেরিজ
গ) আইন ও িবিধ 

১। সরকাির চাকির আইন, ২০১৮
২। সরকাির কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮
৩। সরকারী কমচারী (িনয়িমত উপি িত) িবিধমালা, ২০১৯
৪। টিলেযাগােযাগ অিধদ র কমচারী িনেয়াগ িবিধমালা -২০২২

ঘ) কািরগির:
i) Telecommunication System

1. Outside Plant (OSP),
2. Optical fiber Cable (OFC) 
3. Transmission
4. Switching 
5. Telecom Services

ii) Computer and IT
1. Internet
2. Email
3. E-nothi
4. Networking
5. Microsoft Office

৭৫

২। মৗিখক পরী া সািবক ২৫
 মাট= ১০০
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 (ঘ) টিলকম টকিনিশয়ান ( িস ) পেদ ( ল বতন ড: ১৩) িবভাগীয় পরী ার িসেলবাস ও মানব ন
িন প:

িমক নং পরী ার ধরন পরী ার িবষয়ব  / িসেলবাস মাট ন র
১ িলিখত পরী া ক) বাংলা ও বাংলােদশ

খ) ইংেরিজ
গ) আইন ও িবিধ 

১। সরকাির চাকির আইন, ২০১৮
২। সরকাির কমচারী ( লা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮
৩। সরকারী কমচারী (িনয়িমত উপি িত) িবিধমালা, ২০১৯

ঘ) কািরগির:
i) Telecommunication System

1. Outside Plant (OSP), 
 2. Optical fiber Cable (OFC)

 3. Transmission
 4. Switching & MDF
 5. Telecom Services 

ii) Computer and IT
1. Internet
2. Email
3. E-nothi
4. Microsoft Office

৭৫

২। মৗিখক পরী া সািবক ২৫
মাট= ১০০

ঙ) টিলেফান অপােরটর পেদ ( ল বতন ড: ১৫) িবভাগীয় পরী ার িসেলবাস ও মানব ন িন প:
িমক নং পরী ার ধরন পরী ার িবষয়ব  / িসেলবাস মাট

ন র
১ িলিখত

পরী া
ক) বাংলা ও বাংলােদশ
খ) ইংেরিজ
গ) আইন ও িবিধ 

১। সরকাির চাকির আইন, ২০১৮
২। সরকারী কমচারী (িনয়িমত উপি িত) িবিধমালা, ২০১৯

ঘ) কািরগির:
1. Switching and Main Distribution

Frame (MDF)
2. Optical fiber Cable (OFC) 

৭৫

২। মৗিখক
পরী া

সািবক ২৫

মাট= ১০০

(চ) ক াবল জেয় ার পেদ ( ল বতন ড: ১৫) িবভাগীয় পরী ার িসেলবাস ও মানব ন িন প: 

িমক নং পরী ার ধরন পরী ার িবষয়ব  / িসেলবাস মাট ন র
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১ িলিখত পরী া ক) বাংলা ও বাংলােদশ
খ) ইংেরিজ
গ) আইন ও িবিধ 

১। সরকাির চাকির আইন, ২০১৮
২। সরকারী কমচারী (িনয়িমত উপি িত) িবিধমালা, ২০১৯

ঘ) কািরগির:
1. Outside Plant (OSP)
2. Optical fiber Cable (OFC)

Power System: Generator, Battery, Rectifier,
Inverter

৭৫

২। মৗিখক পরী া সািবক ২৫
মাট= ১০০

(ছ) টিলকম মক ািনক ( িসএম) পেদ ( ল বতন ড: ১৫) িবভাগীয় পরী ার িসেলবাস ও মানব ন
  িন প:

িমক নং পরী ার ধরন পরী ার িবষয়ব /িসেলবাস মাট
ন র

১ িলিখত পরী া ক) বাংলা ও বাংলােদশ
খ) ইংেরিজ
গ) আইন ও িবিধ 

১। সরকাির চাকির আইন, ২০১৮
২। সরকারী কমচারী (িনয়িমত উপি িত) িবিধমালা, ২০১৯

ঘ) কািরগির:
1. Outside Plant (OSP),
2. Optical Fiber Cable (OFC)

       3. Power System: Generator, Battery, Rectifier,
            Inverter

৭৫

২। মৗিখক পরী া সািবক ২৫
মাট= ১০০

জ) লাইন ান পেদ ( ল বতন ড: ১৭) িবভাগীয় পরী ার িসেলবাস ও মানব ন িন প:

িমক নং পরী ার ধরন পরী ার িবষয়ব  / িসেলবাস মাট ন র
১ িলিখত পরী া ক) বাংলা ও বাংলােদশ 

খ) ইংেরিজ
গ) আইন ও িবিধ 

১। সরকাির চাকির আইন, ২০১৮
ঘ) কািরগির:

1. Outside Plant (OSP), 
2. Optical Fiber Cable (OFC)
3. Power System: Generator, Battery

৭৫

২। মৗিখক পরী া সািবক ২৫
মাট= ১০০

 (ঝ) ওয় ার ান পেদ ( ল বতন ড: ১৭) িবভাগীয় পরী ার িসেলবাস ও মানব ন িন প:
৪



িমক নং পরী ার ধরন পরী ার িবষয়ব  / িসেলবাস মাট ন র
১ িলিখত পরী া ক) বাংলা ও বাংলােদশ 

খ) ইংেরিজ
গ) আইন ও িবিধ 

১। সরকাির চাকির আইন, ২০১৮
ঘ) কািরগির:

1. Outside Plant (OSP), 
2. Optical Fiber Cable (OFC)
3. Power System: Generator, Battery 

৭৫

২। মৗিখক পরী া সািবক ২৫
মাট= ১০০

২। পরী ার শতাবলী

ক. কমপে  ১৫ (পেনর) কাযিদবস সময় দান বক অ েমািদত িসেলবাস অ সরেণ পেদা িত ত াশী আ হীেদর িনিদ
ফরেম (কিপ সং ) আেবদন আহবান করেত হেব যখােন িনেয়াগিবিধ মাতােবক আেবদেনর যা তা, েয়াজনীয়
কাগজািদর তািলকা, িতপালনীয় িবষয়ািদ (যিদ থােক) ভােব উে খ থাকেব;

খ. আ হীেদর আেবদন যাচাই-বাছাই কের ড়া  াথ  তািলকা ত বক জাির করা হেব, েয়াজেন পরী ায় অংশ হেণর
েবশপ  সরবরাহ করা হেব;

গ. িতেযািগতা লক িবভাগীয় পরী া হেণর িনিম  পরী া পিরচালনা কিম র ত াবধােন প  ণয়ন, পরী া হণ
এবং উ রপ  ায়ন করা হেব; 

ঘ. মৗিখক পরী ার জ  গ ত বােডর সকল সদে র দ  ন েরর গড়েক মৗিখক পরী ায় াথ র া  ন র িবেবচনা করা
হেব;

ঙ. িলিখত পরী ার সময় ০২ ( ই) ঘ া;

চ. িলিখত ও মৗিখক পরী ায় সি িলত মাট ন েরর কমপে  ৪০ (চি শ)% ন র া েদরেকপরী ায় উ ীণ িহেসেব গ
করা হেব;

ছ. িলিখত ও মৗিখক পরী ায় া  মাট ন েরর িভি েত ড়া  মধা তািলকা ত করা হেব। ই বা তেতািধক পরী াথ র
মাট ন র একই হেল িলিখত পরী ায় অিধক ন র া  পরী াথ র মধা ম থেম থাকেব; িলিখত ও মৗিখক পরী ার

উভেয়ই একই ন র া েদর আ ঃেমধা ম িনধারেণর ে  যথা েম িফডার পেদ েব যাগদান ত পরী াথ  এবং অিধক
বয়  পরী াথ র মধা ম থেম থাকেব। 

৩। টিলেযাগােযাগ অিধদ র এ আেদেশ বিণত িসেলবাস ও মানব ন বা পেদা িত প িত পিরমাজন, পিরবধন বা রিহত
করার অিধাকার সংর ণ কেরন;

৪। জাির ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

সং - আেবদন ফম- ১(এক) পাতা

৫



১-১-২০২৩
মাঃ রিফ ল ইসলাম

মহাপিরচালক
ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১

ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০
ইেমইল:

dg@telecomdept.gov.bd

ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১৭.১১.০৫৮.২২.৪১৫/১(২৮) তািরখ: ১৪ পৗষ ১৪২৯
২৯ িডেস র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক (সকল), টিলেযাগােযাগ অিধদ র, ঢাকা।
২) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  কা ািন িলিমেটড (িব িসএল), ঢাকা।
৩) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ সাবেমিরন ক াবল কা ািন িলিমেটড (িবএসিসিসএল), ঢাকা।
৪) ব াপনা পিরচালক, টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড, ঢাকা।
৫) ব াপনা পিরচালক, টিলেফান িশ  সং া িলিমেটড, ঢাকা।
৬) চীফ জনােরল ােনজার (সকল), িব িসএল।
৭) উপপিরচালক, আইিস  বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৮) উপপিরচালক, ািরফ অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র, ঢাকা (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৯) অিফস কিপ।

১-১-২০২৩
মাঃ মিফজ উি ন

পিরচালক

৬


