
বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পানী রলরেদেড (রবএসরসরসএল) 

Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) 

িহোনস কিগনাে কসন্টাি (৮ে ও ৯ে তলা), ১৯১, কতজগাঁও-গুলশান রলাংক্ কিাড, ঢাক্া-১২০৮।  

 

রনদ াগ রবজ্ঞরি  
 

ডাক্ ও কেরলদ াগাদ াগ রবভাদগি আওতাধীন বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পানী রলরেদেড (রবএসরসরসএল) এি রনম্নবরণ িত শূন্য পদে 

সিাসরি রনদ াদগি উদেদে বাাংলাদেশী নাগরিক্দেি রনক্ে হদত েিখাস্ত আহবান ক্িা  াদে:  

 

ক্র: 

নাং 
পদেি নাে ও সাংখ্যা 

সব িসাকূদে 

কবতন-ভাতা 
ব সসীো রশক্ষাগত ক াগ্যতা অরভজ্ঞতা ও ক্ে িস্থল 

০১। উপ-ব্যবস্থাপক্ (রহসাব)  

পদেি সাংখ্যা : ০১ টি 

৬৯,৭৫০/- অনূর্ধ্ি ৩৫ বৎসি। সিক্াি ক্র্তিক্ স্বীকৃত 

রবশ্বরবদ্যাল /প্ররতষ্ঠান হদত 

সম্মান’সহ স্নাতদক্াত্তি 

(এক্াউরন্টাং/রিন্যান্স)  অথবা 

এেরবএ (রিন্যান্স/এক্াউন্টস) 

এবাং চাোড ি এক্াউনদেন্সীদত 

(Part-1 & 2) কক্াস ি 

সম্পন্ন।  

১। সাংরিষ্ট কক্ষদে ৫ বৎসদিি চাক্রি 

অরভজ্ঞতা।  

২। রনভ িিতামুক্তভাদব কক্াম্পানীি আরথ িক্ 

রববিণী/বাদজে প্রণ দন সক্ষে হদত হদব। 

৩। রনভ িিতামুক্তভাদব কক্াম্পানীি TAX 

এবাং VAT রবষ ক্ ক্া িক্রে পরিচালনা  

সক্ষে হদত হদব। 

৪। Accounting সিেও যাদি অরভজ্ঞ 

প্রাথীগণ অগ্রগণ্য। 

৫। ক্ে িস্থল: কু াক্াো, পটু াখালী। 

০২। সহক্ািী ব্যবস্থাপক্ 

(অভযন্তিীন রনিীক্ষা) 

পদেি সাংখ্যা : ০১ টি 

৫৫,৭০০/- অনূর্ধ্ি ৩২ বৎসি। 

রবভাগী  প্রাথীি 

কক্ষদে ব স ৪০ 

বছি প িন্ত 

রশরথলদ াগ্য। 

সিক্াি ক্র্তিক্ স্বীকৃত 

রবশ্বরবদ্যাল /প্ররতষ্ঠান হদত 

সম্মান’সহ স্নাতদক্াত্তি/ 

এেরবএ এবাং চাোড ি 

এক্াউনদেন্সীদত (Part-1 & 

2) কক্াস ি সম্পন্ন।  

১। সাংরিষ্ট কক্ষদে অরভজ্ঞতা সম্পন্ন 

প্রাথীদেি অগ্রারধক্াি কে া হদব। 

২। ক্ে িস্থল: ঢাক্া। 

০৩।  সহক্ািী রনিাপত্তা 

ক্ে িক্তিা : ০১ টি 

৫৫,৭০০/- অনূর্ধ্ি ৩২ বৎসি। 

অবসিপ্রাি কসনা 

সেস্যগদণি কক্ষদে 

অনূর্ধ্ি ৪০ বৎসি। 

সিক্াি ক্র্তিক্ স্বীকৃত 

রবশ্বরবদ্যাল /প্ররতষ্ঠান হদত 

স্নাতক্। 

১। সাংরিষ্ট কক্ষদে ৫ বৎসদিি অরভজ্ঞতা।  

২। শািীরিক্ভাদব সুঠাে ও 

সক্ষেতাসম্পন্ন। (উচ্চতা: ক্েপদক্ষ ৫'-৬'', 

ওজন: উচ্চতা অনু া ী প্রোণ ওজন)   

৩। ইদলক্ট্ররনক্ রসরক্উরিটি রসদেে 

সম্পরক্িত অরভজ্ঞতা আবেক্।  

৪। অবসিপ্রাি Army/Navy/ Air 

force এি সেস্য প্রাথীগণ (কজরসও/ 

এনরসও /সেোন) অগ্রগণ্য।  

৫। ক্ে িস্থল: ক্ক্সবাজাি/কু াক্াো।  

০৪। উপ-সহক্ািী ব্যবস্থাপক্ 

(ক্দপ িাদিে এযাদি াস ি) 

পদেি সাংখ্যা : ০১ টি 

৪৩,৩০০/- অনূর্ধ্ি  ৩২ 

বৎসি। 

রবভাগী  প্রাথীি 

কক্ষদে ব স ৪০ 

বছি প িন্ত 

রশরথলদ াগ্য। 

সিক্াি ক্র্তিক্ স্বীকৃত 

রবশ্বরবদ্যাল /প্ররতষ্ঠান হদত 

সম্মান’সহ স্নাতক্ এবাং 

চাোড ি এক্াউনদেন্সীদত 

(Part-1 & 2) কক্াস ি 

সম্পন্ন। 

১। সাংরিষ্ট কক্ষদে ২ বৎসদিি চাক্রি 

অরভজ্ঞতা।  

২। ক্ে িস্থল: ঢাক্া। 

০৫। উপ-সহক্ািী ব্যবস্থাপক্ 

(প্রদক্ৌশল) 

পদেি সাংখ্যা : ০২ টি 

৪৩,৩০০/- অনূর্ধ্ি ৩২ বৎসি। 

রবভাগী  প্রাথীি 

কক্ষদে ব স ৪০ 

বছি প িন্ত 

রশরথলদ াগ্য। 

রডদলাো ইন ইরিরন ারিাং 

(ইদলক্রট্রক্যাল এন্ড 

ইদলক্ট্ররনক্স/ 

ইদলক্রট্রক্যাল/ইদলক্ট্ররনক্স/

রসএসই/ 

কেরলক্রেউরনদক্শন্স/রসরভল) 

১। সাংরিষ্ট কক্ষদে ২ বৎসদিি চাক্রি 

অরভজ্ঞতা।  

২। ক্ে িস্থল: ঢাক্া/ক্ক্সবাজাি/কু াক্াো  

 

১।  ক্ররেক্ নাং-২ পদেি জন্য োধ্যরেক্ ও উচ্চ োধ্যরেক্ পিীক্ষা  ৩.৫ (‘ও’ কলদভল এবাং ‘এ’ কলদভদলি কক্ষদে ৩.০) এবাং স্নাতক্ ও স্নাতদক্াত্তি 

পিীক্ষা  ২.৭৫ (৪.০ এি কেদল) এি নীদচ রজরপএ/রসরজরপএ গ্রহণদ াগ্য হদব না। তদব সনাতন পদ্ধরতদত প্রক্ারশত িলািদলি কক্ষদে  থা থ 

ক্র্তিপক্ষ ক্র্তিক্ ইসুযকৃত সেোন সাটি িরিদক্ে প্রোন ক্িদত হদব।   



২।  ক্ররেক্ নাং-৪ পদেি জন্য োধ্যরেক্ / উচ্চ োধ্যরেক্ পিীক্ষা  ৩.০ (‘ও’ কলদভল এবাং ‘এ’ কলদভদলি কক্ষদে ২.৫) এবাং স্নাতক্/ স্নাতদক্াত্তি 

(প্রদ াজয কক্ষদে) পিীক্ষা  ২.৫০ (৪.০ এি কেদল) এি নীদচ রজরপএ/রসরজরপএ গ্রহণদ াগ্য হদব না। তদব সনাতন পদ্ধরতদত প্রক্ারশত 

িলািদলি কক্ষদে  থা থ ক্র্তিপক্ষ ক্র্তিক্ ইসুযকৃত সেোন সাটি িরিদক্ে প্রোন ক্িদত হদব।   

৩।  ক্ররেক্ নাং-৫ পদেি জন্য োধ্যরেক্ / উচ্চ োধ্যরেক্ পিীক্ষা  ৩.০ (‘ও’ কলদভল এবাং ‘এ’ কলদভদলি কক্ষদে ২.৫), রডদলাো ইন ইরিরন ারিাং 

(প্রদ াজয কক্ষদে) পিীক্ষা  ২.৭৫ (৪.০ এি কেদল) এি নীদচ রজরপএ/রসরজরপএ গ্রহণদ াগ্য হদব না। তদব সনাতন পদ্ধরতদত প্রক্ারশত 

িলািদলি কক্ষদে  থা থ ক্র্তিপক্ষ ক্র্তিক্ ইসুযকৃত সেোন সাটি িরিদক্ে প্রোন ক্িদত হদব।  

৪।  সিক্ারি, আধা সিক্ারি/স্বা ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাদন চাকুিীিত প্রাথী কেৌরখক্ পিীক্ষাি সে   থা থ ক্র্তিপদক্ষি অনাপরত্ত পে (NOC) োরখল 

ক্িদত হদব।   

৫।  অনলাইন আদবেন ও রি প্রোদনি কশষ সে  ৩০/০৫/২০১৯ রি. তারিখ িাত ১২:০০ ঘটিক্া প িন্ত। 

৬। আগ্রহী প্রাথীগণদক্ রবএসরসরসএল এি ওদ বসাইদেি োধ্যদে (www.bsccl.com) কেরলেদক্ি এক্টি রলাংদক্ 

(http://bsccl.teletalk.com.bd) প্রদবশ ক্দি প্রাি অনলাইন আদবেন পে পূিণ সাংক্রান্ত রন োবলী ও শতিাবলী পরিপালন পূব িক্ 

আদবেন ক্িদত হদব।    

৭।  প্রাথীি ব স রনদ াগ রবজ্ঞরি জািীি তারিখ প িন্ত গণনা ক্িা হদব।   

৮।  ব স প্রোদণি জন্য এরিদডরিে (Affidavit) গ্রহণদ াগ্য ন ।   

৯।  কেৌরখক্ পিীক্ষা  রনব িারচত প্রাথীগণ কেৌরখক্ পিীক্ষাি সে  সক্ল রশক্ষাগত ক াগ্যতা, অরভজ্ঞতাি সনদেি মূল ক্রপ এবাং অন্যান্য ক াগ্যতাি 

সনেপদেি (প্রদ াজয কক্ষদে) মূল ক্রপ প্রেশ িণ পূব িক্ প্রথে কেণীি কগদজদেড ক্ে িক্তিা ক্র্তিক্ সতযার ত িদোক্রপ োরখল ক্িদত হদব।   

১০।  আদবেন পে গ্রহণ/বারতল ও রবজ্ঞরিদত উরিরখত পদেি সাংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধ এবাং রনদ াদগি রবষদ  রনদ াগক্ািী ক্র্তিপদক্ষি রসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বদল 

গণ্য হদব।  

 

 

তারিখ : ০৭/০৫/২০১৯ রি.। স্বাক্ষরিত 

উপ-েহাব্যবস্থাপক্ (োনবসম্পে ও প্রশাসন) 

বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পানী রলরেদেড  

কিান : ৮৮৭৯১৯২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



অনলাইদন আদবেনপে পূিণ সাংক্রান্ত রন োবলী ও শতিাবলীীঃ 
ক্.   নিয় োগ প্রাথীগণ http://bsccl.teletalk.com.bd ওদ বসাইদে প্রদবশ ক্দি আদবেন িিে পূিণ ক্িদত পািদবন। আদবেদনি সে সীো রনম্নরূপ:- 

i. Online-এ আদবেনপে পূিণ ও পিীক্ষাি রি জোোন শুরুি তারিখ ও সে : ০৯/০৫/২০১৯ রি: সক্াল ১০.০০ ো। 

ii. Online-এ আদবেনপে জোোদনি কশষ তারিখ ও সে : ৩০/০৫/২০১৯ রি: রবক্াল ০৫.০০ ো। 
 

উক্ত সে সীোি েদধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ Online-এ আদবেনপে Submit-এি সে  কথদক্ পিবতী ৭২(বাহাত্তি) ঘণ্টাি েদধ্য SMS এি োধ্যদে 
আদবেন রি জো রেদত পািদবন। 

খ.   Online-এ আদবেনপদে প্রাথী তাঁি িরিন ছরব (দেঘ িয ৩০০xপ্রস্থ ৩০০) pixel ও স্বাক্ষি (দেঘ িয ৩০০xপ্রস্থ ৮০) pixel েযান ক্দি রনধ িারিত স্থাদন Upload 
ক্িদবন।  

গ.   Online-এ আদবেনপদে পূিণকৃত তথ্যই ক দহতু পিবতী সক্ল ক্া িক্রদে ব্যবহৃত হদব, কসদহতু Online-এ আদবেনপে Submit ক্িাি পূদব িই পূিণকৃত 
সক্ল তদথ্যি সঠিক্তা সম্পিদক্ প্রাথী রনদজ শতভাগ রনরিত হদবন।  

ঘ.   প্রাথী Online-এ পূিণকৃত আদবেনপদেি এক্টি িরিন রপ্রন্টক্রপ পিীক্ষা সাংক্রান্ত ক  কক্ান প্রদ াজদন সহা ক্ রহদসদব সাংিক্ষণ ক্িদবন। 

ঙ.   SMS কপ্রিদণি রন োবলী ও আদবেন রি প্রোন: Online-এ আদবেনপে (Application Form)  থা থভাদব পূিণ ক্দি রনদে িশনা েদতা ছরব এবাং 

স্বাক্ষি upload ক্দি আদবেনপে Submit ক্িা সম্পন্ন হদল ক্রম্পউোদি ছরবসহ Application Preview কেখা  াদব। রনর্ভ িলভাদব আদবেনপে Submit 

ক্িা সম্পন্ন প্রাথী এক্টি User ID, ছরব এবাং স্বাক্ষিযুক্ত এক্টি Applicant’s Copy পাদবন। উক্ত Applicant’s Copy প্রাথী Download পূব িক্ িরিন 

রপ্রন্ট ক্দি সাংিক্ষণ ক্িদবন। Applicant’s ক্রপদত এক্টি User ID নম্বি কে া থাক্দব এবাং User ID নম্বি ব্যবহাি ক্দি প্রাথী রনদম্নাক্ত পদ্ধরতদত ক  কক্ান 

Teletalk pre-paid mobile নম্বদিি োধ্যদে ০২(দুই) টি SMS ক্দি আদবেন রি বাবে ৮০০/-(আেশত) োক্া অনরধক্ ৭২(বাহাত্তি) ঘণ্টাি েদধ্য জো 

রেদবন। এখাদন রবদশষভাদব উদিখ্য, ‘Online-এ আদবেনপদেি সক্ল অাংশ পূিণ ক্দি Submit ক্িা হদলও আদবেন রি জো না কে া প িন্ত Online 

আদবেনপে কক্ান অবস্থাদতই গৃহীত হদব না’। 

প্রথে SMS: BSCCL<space>User ID রলদখ Send ক্িদত হদব 16222 নম্বদি। 

Example: BSCCL ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk-800 will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To pay fee Type 

BSCCL<Space>Yes < Space>PIN and send to 16222. 
 

রিতী  SMS: BSCCL<space>YES<Space>PIN  রলদখ Send ক্িদত হদব 16222 নম্বদি। 

Example: BSCCL YES 12345678 
 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for BSCCL Application for <post name> 
User ID is (ABCDEF) and password (xxxxxx).   
 

 

চ.  প্রদবশপে প্রারিি রবষ টি http://bsccl.teletalk.com.bd ওদ বসাইদে এবাং প্রাথীি কোবাইল কিাদন SMS এি োধ্যদে (শুধুোে ক াগ্য প্রাথীদেিদক্) 

 থাসেদ  জানাদনা হদব। Online আদবেনপদে প্রাথীি প্রেত্ত কোবাইল কিাদন পিীক্ষা সাংক্রান্ত  াবতী  ক াগাদ াগ সম্পন্ন ক্িা হদব রবধা  উক্ত নম্বিটি 

সাব িক্ষরণক্ সচল িাখা, SMS পড়া এবাং প্রাি রনদে িশনা তাৎক্ষরণক্ভাদব অনুসিণ ক্িা বাঞ্ছনী । 

ছ.   SMS-এ কপ্ররিত User ID এবাং Password ব্যবহাি ক্দি পিবতীদত কিাল নম্বি, পদেি নাে, ছরব, পিীক্ষাি তারিখ, সে  ও স্থাদনি/দক্দেি নাে 

ইতযারে তথ্য সম্বরলত প্রদবশপে প্রাথী Download পূব িক্ িরিন Print ক্দি রনদবন। প্রাথী প্রদবশপেটি রলরখত পিীক্ষা  অাংশগ্রহদণি সে  এবাং রলরখত 
পিীক্ষা  উত্তীণ ি হদল ব্যবহারিক্ (প্রদ াজয কক্ষদে) ও কেৌরখক্ পিীক্ষাি সে  অবেই প্রেশ িন ক্িদবন। 

জ.   শুধুোে Teletalk pre-paid mobile কিান কথদক্ প্রাথীগণ রনম্নবরণ িত SMS পদ্ধরত অনুসিণ ক্দি রনজ রনজ  User ID এবাং password পুনরুদ্ধাি 
ক্িদত পািদবন। 

i. User ID জানা থাক্দল BSCCL<space>Help<space>User<space>User ID Send to 16222. 

Example: BSCCL HELP USER ABCDEF & Send to 16222 
 

ii. PIN Number জানা থাক্দল: BSCCL<space>Help<space> PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: BSCCL HELP PIN 12345678 & Send to 16222 
 

                ঝ. নিয় োগ প্রাথীগণ  Online-এ আদবেন সাংক্রান্ত সাহাদেি জন্য 01500121121 নাম্বাদি ক্ল ক্িদত পাদিন। 

 

 

 

http://dmlc.teletalk.com.bd/

