টেলিেক বাাংিাদেশ লিলিদেড
(Teletalk Bangladesh Ltd.)
বালি নাং: ৩/এ, ৫/এ, ৭/এ, ট াড নাং: ১৭, গুিশান-১, ঢাকা-১২১২
( াজউক কিালশিয়াি কিদেক্স, টিদেি-১০)

লনদয়াগ লবজ্ঞলি
ডাক ও টেলিদ াগাদ াগ লবোদগ আওতাধীন টেলিেক বাাংিাদেশ লিলিদেড (টিলবএি)এ কিিকতিা/কিিচা ীগণ এ
লনয়লিত স্বাস্থ্য টেবা প্রোদন লনলিদে একজন খন্ডকািীন চুলিলেলেক ট লজস্টাডি লচলকৎেক লনদয়াদগ উদেদে লনম্নবলণ িত
শতিাবিী োদেদে বাাংিাদেশী নাগল কদে লনকে টেদক অনিাইদন আদবেন আহবান ক া াদছেঃ
েদে নাি ও োংখ্যা
েদে

লশোগত ট াগ্যতা

নাি: চুলি লেলেক i) ে কা কর্তিক স্বীকৃত

অলেজ্ঞতা ও অন্যান্য শতিাবিী

িালেক টবতন
(েব িোকুল্য)

i) স্বনািধন্য টকান প্রলতষ্ঠাদন

i) িালেক টবতন:

খন্ডকালিন লচলকৎেক

টকান লবশ্বলবদ্যািয়/

লচলকৎেক লহোদব কিেদে

েব িোকুল্য

োংখ্যা: ০১ (এক) জন

লচলকৎো িহালবদ্যািয় হদত

১০(বছ ) বছদ

৪০,০০০/=(চলিশ

এিলবলবএে ে ীোয়

োকদত হদব ।

োফদল্য োদে উেীণ ি হদত

ii) কিিকাি লববা হদত

হদব ।

বাস্তব অলেজ্ঞতা

হাজা োকা িাত্র)

ii) টবানাে:
বৃহস্পলতবা েকাি ১০:০০ ঘটিকা েব িোকুল্য টবতদন

ii) লবএিলডলে-এ লনবলিত হদত দুপু ০১:০০ ঘটিকা ে িন্ত

অদধ িক হাদ শুধুিাত্র

হদত হদব।

(ে কাল ছুটি লেন ব্যতীত)।

দুই ঈদে প্রাপ্য ।

iii) এেএেলে ও

iii) প্রােলিকোদব চুলি টিয়াে

এইচএেলে ে ীো

০৩(লতন) বছ

প্রলতটিদত ১ি টেলণদত

প্রদয়াজদন বািাদত ো দব।

া টিলবএি

(লজলেএ-৫) উেীণ ি হদত হদব iv) িলহিা এবাং উচ্চত
iv) Medical

লডলগ্রধা ী প্রােীদে অগ্রালধকা

Science এ ট দকান

টেয়া হদব।

একটি লবষদয় উচ্চত

v) বয়ে: েদব িাচ্চ ৪৫ বছ েীিা

লডগ্রীধা ী অলতল ি

িদে হদত হদব (৩০ এলপ্রি ২০২১

ট াগ্যতা বদি লবদবলচত হদব লি: তাল খ)
১) আগ্রহী প্রােীগণ লনম্নলিলখত লিাংক হদত অনিাইদন আদবেন ক দত হদব। আদবেদন লবব ণ এবাং আদবেন ক া
প্রলিয়া উি লিাংদক উদিখ ক া হদয়দছ। আগািী ৩১ টি ২০২১ লি: তাল খ অে াহ্ন ০৫:০০ ঘটিকা িদে আগ্রহী
প্রােীগণদক অনিাইদন আদবেন ক দত হদব। আদবেদন োদে োকা ১,০০০/= (একহাজা োকা িাত্র) আদবেন লফ
লহদেদব এেএিএদে িােদি জিা লেদত হদব।

২) অনিাইদন আদবেদন লিাংক: http://jobs.teletalk.com.bd
৩) আদবেনেত্র গ্রহণ বা বালতি লবষদয় লনদয়াগকা ী কর্তিেদে লেদ্ধান্ত চূডান্ত বদি গণ্য হদব।
তাল খ: ২০ টি ২০২১ লি:

স্বােল ত
িহাব্যবস্থ্ােক প্রশােন
টেলিেক বাাংিাদেশ লিলিদেড

