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টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)
(ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন, সংযোজন ও সরবরাহকারী একমাত্র
রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর কার্যালয়, টঙ্গী, গাজীপুর -১৭১০
www.tss.gov.bd
নম্বর ১৪.৩৬.০০০০.০০৭.১১.০০১.২১.২৪

জরুরি
তারিখ:

১৮ শ্রাবণ ১৪২৯
০২ আগস্ট ২০২২

নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ এর কোম্পানি সচিব, উপমহাব্যবস্থাপক (কারিগরি) ও সহকারি প্রোগ্রামার পদে নিয়োগের
লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা আগামী ১২.০৮.২০২২ খ্রিঃ তারিখে (শুক্রবার) সকাল ১১:০০ টা থেকে ১২:৩০ মিঃ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় বৈধ
প্রার্থীগনকে ইতোমধ্যেই এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। সকলকে এসএমএস এ বর্ণিত প্রক্রিয়ায় প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতঃ প্রিন্ট
কপিসহ নির্দেশনা মোতাবেক প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিতির অনুরোধ করা যাচ্ছে।
ক্র পদের নাম
রোল নং
পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম
সময়
মঃ
১ কোম্পানি সচিব
১১০০০০১ টি এন্ড টি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, রোড নং-১, ব্লক- আই, বনানী, সকাল ১১:০০ টা থেকে ১২:৩০
১১০০০০৩
ঢাকা- ১২১৩।
মিঃ
১১০০০০৫ - ১১০০০
০৮
১১০০০১০,
১১০০০১১
১১০০০১৩ - ১১০০০
১৭
১১০০০১৯ ১১০০০২১
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ক্র পদের নাম
মঃ
২ উপমহাব্যবস্থাপক
(কারিগরি)
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রোল নং

পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম

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
৩ সহকারি প্রোগ্রামার
১৫০০০০১ ১৫০০০৭৫
২। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ঐদিনই প্রকাশ করা হবে। কোম্পানি সচিব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীগনের বিকাল ৪.০০
(কারিগরি) পদের প্রার্থীগনের বিকাল ৫.০০ ঘটিকা হতে একই ভেন্যুতে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।
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সময়
সকাল ১১:০০ টা থেকে ১২:৩০
মিঃ

সকাল ১১:০০ টা থেকে ১২:৩০
মিঃ
ঘটিকা হতে ও উপমহাব্যবস্থাপক
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৩। সহকারি প্রোগ্রামার পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীগনের Computer Aptitude Test আাগামী ১৩.০৮.২০২২ খ্রিঃ তারিখ (শনিবার) জিপিও,
ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত পরীক্ষার ফলাফল ঐদিন ই প্রকাশ করা হবে ও উত্তীর্ণ প্রার্থীগনের বিকাল ৫.০০ ঘটিকা হতে একই ভেন্যুতে মৌখিক
পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।
৪। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও প্রবেশপত্রে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময় Online Applicant’s Copy, শিক্ষাগত
যোগ্যতাসহ অন্যান্য সকল যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মূলসনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিজের সদ্য তোলা তিন কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয়
পরিচয় পত্রের মূলকপি, নাগরিকত্ব সনদের মূলকপি ও লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের সম্মুখে প্রদর্শন করতে হবে। ছবিসমূহ ও
সকল মূল সনদপত্রের একসেট সত্যায়িত অনুলিপি মৌখিক পরীক্ষার সময় কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে।
৫। যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণপূর্বক পরীক্ষাসমূহে অংশ গ্রহণ করতে হবে।
৬। যেকোন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২-৮-২০২২
সাঈদ মাহমুদ
মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন এবং অর্থ) ও সদস্য সচিব, টেশিস
নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি
ফোন: +৮৮-০২-২২৪৪১১৬৩৯
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৪৪১২৭০০
ইমেইল: gm-ans@tss.com.bd
সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সহকারি প্রোগ্রামার, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (বিজ্ঞপ্তিটি টেশিস ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হল)।
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