
 

 

পদ্মা অয়েল ক াম্পানী লললিয়েড 

(বাাংলায়েশ কপয়টাললোি  য়প পায়েশয়নে এ টি অঙ্গ প্রলিষ্ঠান) 

পদ্মা ভবন, স্ট্র্যান্ড কোড, সেেঘাে, চটগ্রাি-৪০০০। 

 

   সূত্র নাং- ২৮.২২.০০০০.৭০০.১১.০২৮.২১/২৬৫                              িালেখ- ২৩/০৩/২০২১ লরিঃ 

               লবষেিঃ পদ্মা অয়েল ক াম্পানী লললিয়েড- এ  ি প িপা লনয়োয়েে কিৌলখ  পেীক্ষাে সিেসূচী 
 

গত ০৯/০১/২০২০ তারিখে দৈরিক কাখেি কন্ঠ, রৈ রিিারিয়াে এক্সখেস, ১১/০১/২০২০ তারিখে দৈরিক যুগান্তি, দৈরিক ইখেিাক  এবং ১২/০১/২০২০ 

তারিখে  দৈরিক পূব বখকাি ও রৈ ডেইরে ষ্টাি পরিকায় পদ্মা অয়েল ক াম্পানী লললিয়েড- এ  ি প িপা লনয়োয়েে জন্য প্র ালশি লবজ্ঞলিে কপ্রলক্ষয়ি 

বাাংলায়েশ প্রয় ৌশল লবশ্বলবদ্যালে (বুয়েে), ঢা া  র্তপ  েি ২৯/০১/২০২১ িালেয়খ গৃলিি লললখি পেীক্ষাে উত্তীর্ প প্রার্থীয়েে কিৌলখ  পেীক্ষা ক াম্পালনে 

প্রধান  াh©vলে পদ্মা ভবন, স্ট্র্যান্ড কোড, সেেঘাে, চটগ্রাি এ লনম্নবলর্ পি সিেসূলচ কিািায়ব  অনুলষ্ঠি িয়ব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শতবাবেী : 

দ ারেক পিীক্ষায় অংশগ্রহখেি স য় রিখনাক্ত কাগজপিসমুহ সংখগ আিখত হখব : 

১। স ল লশক্ষােি ক াগ্যিাে মূল সনে, অলভজ্ঞিাে মূল সনে, জািীে পলেচেপত্র (এনআইলড)/মুলিয় াদ্ধাে সন্তায়নে কক্ষয়ত্র সাংলিষ্ট মুলিয় াদ্ধাে 

মূেসনেপত্র, নােলে য়েে প্রিার্ লিয়সয়ব ইউলনেন পলেষে/কপৌেসভা/লসটি  য়প পায়েশয়নে ওোড প  াউলিলে/কপৌেসভাে কিেে/কপৌেসভাে  াউলিলে 

 র্তপ  প্রেত্ত মূে সনে পত্র এবাং প্রর্থি কের্ীে কেয়জয়েড  ি প িপা  র্তপ  সিযালেিপূব প  বলর্ পি স ল সনয়েে ১ কসে ফয়ো লপ। 

২। অন-লাইয়ন পূের্কৃি application form এে ছলবযুি  ালাে লপ্রন্ট  লপ।  

৩। লবয়েলশ  য়লজ/ লবশ্বলবদ্যালে িয়ি অলজপি লডগ্রীে কক্ষয়ত্র লশক্ষা িন্ত্রর্ালে/ লবশ্বলবদ্যালে িঞ্জুেী  লিশন িয়ি প্রাি সিতুল্য মূে সনে এবাং ১ কসে 

ফয়ো লপ।   

৪। দ ারেক পিীক্ষায় যথাস খয় উপরিত থাকখত হখব। রির্ বারিত স খয়ি পি উপরিত হখে কর্তবপক্ষ দ ারেক পিীক্ষা গ্রহখে বাধ্য  

   থাকখবিা। 

৫। পদ্মা অখয়ে ডকাম্পািী রের খেখে বতব াখি চুলিলভলত্ত  রহখসখব ক বিত োথীখৈি কক্ষয়ত্র প্রিার্  েললয়লে মূল  লপ এবাং ১ কসে ফয়ো লপ । 

৬। রিখয়াগ রবজ্ঞরিি অন্যান্য সকে শতবাবেী অপরিবরতবত থাকখব।    

 

                                                                                                      উপ- হাব্যবিাপক ( ািব সম্পৈ ও েশাসি) 

                                                                                      পদ্মা অখয়ে ডকাম্পািী রের খেে, ের্াি  াh©vলে, চট্রগ্রা ।

ক্রলি  

নাং 

পয়েে নাি লললখি পেীক্ষাে উত্তীর্ প প্রার্থীয়েে কোল নাং িালেখ স য় 

০১ লসলনেে অলফসাে (প্ল্যালনাং 

এন্ড কডয়ভলপয়িন্ট)   

ডগ্রে: এ -৬ 

১১০০০৪, ১১০০০৬, ১১০০২০, ১১০০২৪, ১১০০২৬, 

১১০০৩০, ১১০০৩৪, ১১০০৪০  (ড াে ৮ জি) 

০৯/০৪/২০২১ 

শুক্রবাি 

 

সকাে ৯:০০ ঘটিকা 

হখত দুপুি ১২:৩০ 

ঘটিকা পয বন্ত।  

 

০২ লসলনেে অলফসাে 

(ইলিলনোলোং) ডগ্রে: এ -৬ 

১২০০০৩, ১২০০৫৮, ১২০০৭৫, ১২০০৯২, ১২০১৯৫, 

১২০২২১, ১২০২৪৬ (ড াে ৭ জি) 

০৯/০৪/২০২১ 

শুক্রবাি 

০৩ লসলনেে অলফসাে 

(অপায়েশি) ডগ্রে: এ -৬ 

১৪০০১০, ১৪০০২১, ১৪০০২৫, ১৪০০৩৭, ১৪০০৫৭, 

১৪০১৩৪, ১৪০১৩৬, ১৪০১৫২ (ড াে ৮ জি) 

০৯/০৪/২০২১ 

শুক্রবাি 

দুপুি ২:৩০ ঘটিকা 

হখত রবখকে ০৫:০০ 

ঘটিকা পয বন্ত। 

০৪ জুলনেে অলফসাে 

(ইলিলনোলোং এন্ড 

কডয়ভলপয়িন্ট)  

ডগ্রে: এ -৮ 

১৮০০০৫, ১৮০০১৮, ১৮০০২৫, ১৮০০৩৯, ১৮০০৪০, 

১৮০০৪৬, ১৮০০৪৭, ১৮০০৪৯, ১৮০০৬০, ১৮০০৮৫, 

১৮০০৯২, ১৮০০৯৬, ১৮০১০০, ১৮০১০২, ১৮০১০৫ 

(১৫ জি) 

১০/০৪/২০২১ 

শরিবাি 

সকাে ৯:০০ ঘটিকা 

হখত দুপুি ১:০০ 

ঘটিকা পয বন্ত। 

 

 ১৮০১১২, ১৮০১২০, ১৮০১৩৩, ১৮০১৩৮, ১৮০১৪৩, 

১৮০১৪৭, ১৮০১৫৫, ১৮০১৬১, ১৮০১৬৬,  ১৮০১৬৮, 

১৮০১৮৩,  ১৮০১৯১, ১৮০১৯২, ১৮০২০৫  

(ড াে ১৪ জি) 

১০/০৪/২০২১ 

শরিবাি 

দুপুি ২:৩০ ঘটিকা 

হখত রবখকে ০৫:০০ 

ঘটিকা পয বন্ত। 



 


