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�টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড (�টিশস) 

(িডিজটাল িডভাইস উৎপাদন, সংেযাজন ও সরবরাহকারী একমা�

রা�ায়� �িত�ান) 
�ব�াপনা পিরচালক এর কায �ালয়, ট�ী, গাজী�র -১৭১০ 

www.tss.gov.bd

জ�ির 

ন�র ১৪.৩৬.০০০০.০০৭.১১.০০১.২১.২৪ তািরখ: 

০২ আগ� ২০২২

১৮ �াবণ ১৪২৯

িনেয়াগ পরী�ার িব�ি�/�না�শ

এত�ারা জানােনা যাে� �য, �টিলেফান িশ� সং�া িলঃ এর �কা�ািন সিচব, উপমহা�ব�াপক (কািরগির) ও সহকাির ��া�ামার পেদ িনেয়ােগর

লে�� িলিখত পরী�া আগামী ১২.০৮.২০২২ ি�ঃ তািরেখ (��বার) সকাল ১১:০০ টা �থেক ১২:৩০ িমঃ পয �� অ�ি�ত হেব। িলিখত পরী�ায় �বধ

�াথ�গনেক ইেতামে�ই এসএমএস এর মা�েম অবিহত করা হেয়েছ। সকলেক এসএমএস এ বিণ �ত �ি�য়ায় �েবশপ� ডাউনেলাড করতঃ ি��

কিপসহ িনেদ �শনা �মাতােবক ��িত িনেয় পরী�া �কে� উপি�িতর অ�েরাধ করা যাে�।
�
মঃ

পেদর নাম �রাল নং পরী�া �কে�র নাম সময়

১ �কা�ািন সিচব ১১০০০০১ -
১১০০০০৩

 ১১০০০০৫ - ১১০০০
০৮

 ১১০০০১০,
১১০০০১১

 ১১০০০১৩ - ১১০০০
১৭

 ১১০০০১৯ -
১১০০০২১

� এ� � বালক উ� িব�ালয়, �রাড নং-১, �ক- আই, বনানী,
ঢাকা- ১২১৩।

সকাল ১১:০০ টা �থেক ১২:৩০
িমঃ 

MTCNT
Arrow

MTCNT
Arrow

MTCNT
Arrow

MTCNT
Squiggly
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�
মঃ

পেদর নাম �রাল নং পরী�া �কে�র নাম সময়

২ উপমহা�ব�াপক
(কািরগির)

১২০০০০১ - ১২০০০
০৪

 ১২০০০০৬ - ১২০০
০১৫

 ১২০০০১৭,
১২০০০২০

 ১২০০০২৩, ২০০০২
৪,

 ১২০০০২৭,
১২০০০২৮

 ১২০০০৩১ - ১২০০০
৩৬

 ১২০০০৪১,
১২০০০৪৩

 ১২০০০৪৪,
১২০০০৪৬

 ১২০০০৪৭,
 ১২০০০৫১ - ১২০০০

৫৫
 ১২০০০৫৭,

১২০০০৫৮
 ১২০০০৬০ - ১২০০

০৬২
 ১২০০০৬৪ - ১২০০০

৬৬
 ১২০০০৬৮,

১২০০০৬৯
 ১২০০০৭১,

১২০০০৭৩
 ১২০০০৭৫,

১২০০০৭৬
 ১২০০০৭৯,
 ১২০০০৮২ - ১২০০

০৮৫
 ১২০০০৮৭ - ১২০০০

৯১
 ১২০০০৯৪ - ১২০০০

৯৭
 ১২০০০৯৯ - ১২০০১

০২
 ১২০০১০৪

সকাল ১১:০০ টা �থেক ১২:৩০
িমঃ 

৩ সহকাির ��া�ামার ১৫০০০০১ -
 ১৫০০০৭৫

সকাল ১১:০০ টা �থেক ১২:৩০
িমঃ 

২। িলিখত পরী�ার ফলাফল ঐিদনই �কাশ করা হেব। �কা�ািন সিচব পেদ উ�ীণ � �াথ�গেনর িবকাল ৪.০০ ঘ�কা হেত ও উপমহা�ব�াপক

(কািরগির) পেদর �াথ�গেনর িবকাল ৫.০০ ঘ�কা হেত একই �ভ��েত �মৗিখক পরী�া �হণ করা হেব।
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৩। সহকাির ��া�ামার পেদ উ�ীণ � �াথ�গেনর Computer Aptitude Test আাগামী ১৩.০৮.২০২২ ি�ঃ তািরখ (শিনবার) িজিপও,

ঢাকায় অ�ি�ত হেব। উ� পরী�ার ফলাফল ঐিদন ই �কাশ করা হেব ও উ�ীণ � �াথ�গেনর িবকাল ৫.০০ ঘ�কা হেত একই �ভ��েত �মৗিখক

পরী�া �হণ করা হেব।
৪। িনেয়াগ িব�ি� ও �েবশপে� উে�িখত িনেদ �শনা অ�যায়ী �াথ�েদর �মৗিখক পরী�ার সময় Online Applicant’s Copy, িশ�াগত

�যা�তাসহ অ�া� সকল �যা�তা ও অিভ�তার �লসনদ (�েযাজ� ��ে�) িনেজর স� �তালা িতন কিপ রিঙন পাসেপাট � সাইেজর ছিব, জাতীয়

পিরচয় পে�র �লকিপ, নাগিরক� সনেদর �লকিপ ও িলিখত পরী�ার �েবশপ� �মৗিখক পরী�ার �বােড �র স�ুেখ �দশ �ন করেত হেব। ছিবস�হ ও

সকল �ল সনদপে�র একেসট সত�ািয়ত অ�িলিপ �মৗিখক পরী�ার সময় ক��পে�র িনকট জমা িদেত হেব।
৫। যথাযথ �া�� িবিধ অ�সরণ�ব �ক পরী�াস�েহ অংশ �হণ করেত হেব।

৬। �যেকান িবষেয় ক��পে�র িস�া� �ড়া� বেল িবেবিচত হেব।

২-৮-২০২২
সাঈদ মাহ�দ

মহা�ব�াপক (�শাসন এবং অথ �) ও সদ� সিচব, �টিশস

িনেয়াগ ও পেদা�িত কিম�

�ফান: +৮৮-০২-২২৪৪১১৬৩৯
ফ�া�: +৮৮-০২-২২৪৪১২৭০০

ইেমইল: gm-ans@tss.com.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সহকাির ��া�ামার, �টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড (িব�ি�� �টিশস ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধ করা হল)। 

 


