দ্মা অয়ের ক াম্পানী লরলভয়েড
(ফাাংরায়দ কয়টালরোভ য়পায়যয়নয এ টি অঙ্গ প্রলতষ্ঠান)
দ্মা বফন, স্ট্র্যান্ড কযাড, দযঘাে, চটগ্রাভ-৪০০০।

সূত্র নাং- ২৮.২২.০০০০.৭০০.১১.০৫৫.২১/৭৭৬

তালযখ- ১৫/০৯/২০২১ লরিঃ

প
লফলেিঃ লরলখত যীক্ষাে উত্তীণজুলনেয
অলপায (লযফুয়েলরাং) পদের প্রার্থীদের ড্রাইলবাং লপল্ড কেস্ট/কভৌলখ যীক্ষায ভেসূচী
গত ০৯/০১/২০২০ তাররদে দেরিক কাদর কন্ঠ, রে রিদিরিয়া এক্সদপ্রস, ১১/০১/২০২০ তাররদে দেরিক যুগান্তর, দেরিক ইদেিাক এবং
১২/০১/২০২০ তাররদে দেরিক পূব বদকাি ও রে ডেইর ষ্টার পরিকায় দ্মা অয়ের ক াম্পানী লরলভয়েড- এ ভপ তপা লনয়োয়েয জন্য প্র ালত
লফজ্ঞলিয কপ্রলক্ষয়ত ইন্সটিটিউে অফ লফজয়ন এডলভলনয়েন (আইলফএ), ঢা া র্তপ েত ২২/০১/২০২১ তালযয়খ গৃীত লরলখত যীক্ষাে উত্তীণ প
জুলনেয অলপায (লযফুয়েলরাং) য়দয লনয়নাক্ত প্রাথীয়দয ড্রাইলবাং লপল্ড কেস্ট/কভৌলখ যীক্ষা দ্মা অয়ের ক াম্পানী লরলভয়েয়ডয লননফলণ পত
স্থান, তালযখ, ভেসূচী কভাতায়ফ অনুলষ্ঠত য়ফ।
ররেত পরীক্ষায় উওীর্ ব প্রার্থীদের ডরা িং
সময়
রিল্ড ডেস্ট গ্রহদির স্থািও
তাররে
২১০০১০, ২১০০১৩, ২১০০১৫, ২১০০১৭, ২১০০১৯, ২১০০২৩, ২১০০২৪, ২১০০৩০, ২১০০৩৫,
২১০০৩৬, ২১০০৪২, ২১০০৪৬, ২১০০৪৭, ২১০০৫২, ২১০০৬০, ২১০০৬৩, ২১০০৬৫, ২১০০৭৩,
২১০০৭৯, ২১০০৮১, ২১০০৮৪, ২১০০৯১, ২১০০৯৪, ২১০০৯৬, ২১০১০৩, ২১০১০৪, ২১০১০৯,
২১০১১১, ২১০১১৩, ২১০১১৪, ২১০১১৫, ২১০১১৭, ২১০১১৯, ২১০১২০, ২১০১২১, ২১০১২৬, ২১০১৪২,
২১০১৫৫, ২১০১৫৯, ২১০১৬২, ২১০১৬৯, ২১০১৭১, ২১০১৭৩, ২১০১৭৮, ২১০১৭৯, ২১০১৮০,
২১০১৯১, ২১০১৯৫, ২১০২০৪, ২১০২০৭, ২১০২১০, ২১০২৩১, ২১০২৫১, ২১০২৫২।
২১০২৬৩, ২১০২৮০, ২১০২৮৯, ২১০২৯০, ২১০২৯১, ২১০২৯৩, ২১০২৯৮, ২১০২৯৯, ২১০৩০২,
২১০৩০৪, ২১০৩২৪, ২১০৩৩৫, ২১০৩৩৬, ২১০৩৪৪, ২১০৩৪৫, ২১০৩৫০, ২১০৩৫৭, ২১০৩৫৯,
২১০৩৬০, ২১০৩৬৬, ২১০৩৭৫, ২১০৩৭৬, ২১০৩৭৯, ২১০৩৮০, ২১০৩৯০, ২১০৩৯৯, ২১০৪০২,
২১০৪০৬, ২১০৪০৭, ২১০৪০৮, ২১০৪২১, ২১০৪২৬, ২১০৪২৮, ২১০৪৩০, ২১০৪৩২, ২১০৪৩৬,
২১০৪৩৭, ২১০৪৩৮, ২১০৪৪৫, ২১০৪৫৬, ২১০৪৫৭, ২১০৪৬৩, ২১০৪৭২, ২১০৪৭৭, ২১০৪৮৫,
২১০৪৯৮, ২১০৫০৪, ২১০৫০৫, ২১০৫১২, ২১০৫১৮, ২১০৫২৫, ২১০৫৩৪, ২১০৫৫৪, ২১০৫৫৬।
২১০৫৭৩, ২১০৫৮০, ২১০৫৮১, ২১০৫৯০, ২১০৫৯২, ২১০৫৯৭, ২১০৫৯৯, ২১০৬০৩, ২১০৬০৮,
২১০৬১২, ২১০৬১৬, ২১০৬১৭, ২১০৬২৪, ২১০৬২৭, ২১০৬৩০, ২১০৬৩১, ২১০৬৩৪, ২১০৬৪১,
২১০৬৪৭, ২১০৬৪৮, ২১০৬৫২, ২১০৬৫৩, ২১০৬৫৫, ২১০৬৫৬, ২১০৬৫৮, ২১০৬৬০, ২১০৬৬৭,
২১০৬৭২, ২১০৬৭৩, ২১০৬৭৭, ২১০৬৮১, ২১০৬৮৩, ২১০৭১১, ২১০৭১৭, ২১০৭২২, ২১০৭৩৫,
২১০৭৪০, ২১০৭৪৫, ২১০৭৪৬, ২১০৭৪৮, ২১০৭৫৩, ২১০৭৬১, ২১০৭৭০, ২১০৭৭১, ২১০৭৭৩,
২১০৭৭৭, ২১০৭৮৩, ২১০৭৮৪, ২১০৭৮৫, ২১০৭৮৬, ২১০৭৮৭, ২১০৭৯৮, ২১০৭৯৯, ২১০৮০১।

প্রধাি স্থাপিা গুপ্তো,
পদতংগা, চট্রগ্রাম

 ার ৯:০০ ঘটি া
য়ত শুরু।

২৮/০৯/২০২১
মংগবার

২৯/০৯/২০২১
বুধবার
 ার ৯:০০ ঘটি া
য়ত শুরু।
৩০/০৯/২০২১
বৃহস্পরতবার

 ার ৯:০০ ঘটি া
য়ত শুরু।

রিল্ড ডেদস্ট উওীর্ ব প্রার্থীদের ডমৌরেক পরীক্ষা গ্রহদর্র স্থাি ও তাররে রিম্নরুপ :
রিল্ড ডেদস্ট উওীর্ ব প্রার্থীদের িাি এবং তাদের ডমৌরেক পরীক্ষার সময়সূচী
ডকাম্পারির ওদয়বসাইদে, পরীক্ষা স্থদর ডিাটিল ডবাে ব এবং প্রধান া ম পারয়েয
ডিাটিল ডবাদে বপ্রকাল করা হদব।

ডমৌরেক পরীক্ষা গ্রহদির স্থাি ও তাররে
প্রধান াম পারে, েযান্ড কযাড়, দযঘাে, চট্রগ্রাভ
১/১০/২০২১ (শুক্রফায) এফাং
২/১০/২০২১ (লনফায)

লতবাবী :
১। রিল্ড ডেদস্ট অংলগ্রহদির সময় মূ ড্রাইর ং াইদসি, অন-রাইয়ন পূযণকৃত application form এয ছলফযুক্ত ারায লপ্রন্ট ল,
ছলফ যুক্ত ারায লপ্রন্ট এডলভে াড প এফাং এয়দয ১ কে পয়ো ল সংদগ আিদত হদব।
২। ডমৌরেক পরীক্ষায় অংল গ্রহদর্র সময়  র লক্ষােত কমাগ্যতায মূর নদ, অলবজ্ঞতায মূর নদ, জাতীে লযচেত্র (এনআইলড) /
মুলক্তয়মাদ্ধায ন্তায়নয কক্ষয়ত্র াংলিষ্ট মুলক্তয়মাদ্ধায মূ নদত্র, নােলয য়েয প্রভাণ লয়য়ফ ইউলনেন লযলদ /কৌযবা/লটি য়পায়যয়নয
ওোড প াউলন্সরয/কৌযবায কভেয/কৌযবায াউলন্সরয র্তপ প্রদত্ত মূ নদ ত্র এফাং প্রথভ কেণীয কেয়জয়েড ভপ তপা র্তপ
তযালেত পূফ প ফলণ পত  র নয়দয ১ কে পয়ো ল। লফয়দী য়রজ/ লফশ্বলফদ্যারে য়ত অলজপত লডগ্রীয কক্ষয়ত্র লক্ষাভন্ত্রণারে /
লফশ্বলফদ্যারে ভঞ্জুযী লভন য়ত ভতুল্য মূ নদ এফাং ১ কে পয়ো ল।
৩। লপল্ড কেস্ট/কভৌরেক পরীক্ষায় যর্থা সমদয় উপরস্থত র্থাকদত হদব। রিধ বাররত সমদয়র পর লপল্ড কেস্ট/কভৌরেক পরীক্ষায় উপরস্থত হদ কর্তবপক্ষ
পরীক্ষা গ্রহদর্ বাধ্য র্থাকদবিা।।
৪। পদ্মা অদয় ডকাম্পািী ররমদেদে বতবমাদি চুলক্তলবলত্ত রহদসদব কমবরত প্রার্থীদের কক্ষয়ত্র লপল্ড কেস্ট/কভৌরেক পরীক্ষার সময় প্রভাণ দলরর
াংয়ে আনয়ত য়ফ।
৫। রিদয়াগ রবজ্ঞরপ্তর অন্যান্য সক লতবাবী অপররবরতবত র্থাকদব।
৬। প্রদতেক প্রার্থীদক সরকার কর্তবক রিদে বরলত স্বাস্থেরবরধ পািসহ আবরিক াদব মাস্ক পররধািপূব বক পরীক্ষাস্থদ আসদত হদব।

উপ-মহাব্যবস্থাপক (মািবসম্পে ও প্রলাসি)
পদ্মা অদয় ডকাম্পািী ররমদেে , প্রধাি া রে, চট্রগ্রাম।

