
 

 

দ্মা অয়ের ক াম্পানী লরলভয়েড 

(ফাাংরায়দ কয়টালরোভ  য় পায়যয়নয এ টি অঙ্গপ্রলতষ্ঠান) 

দ্মাবফন, স্ট্র্যান্ডয়যাড, দযঘাে, চটগ্রাভ-৪০০০। 
 

সূত্র নাং- ২৮.২২.০০০০.৭০০.১১.০৬৪.২১/৮৩০                          তালযখ- ২৬/০৯/২০২১ লরিঃ 

 

      লফলেিঃ  ভ প তপা লনয়োয়েয লরলখত যীক্ষাে উত্তীণ প প্রাথীয়দয কভৌলখ  যীক্ষায ভেসূচী 
 

গত ০৯/০১/২০২০ তারযখে দদরনক কাখরযকন্ঠ, রদ রপনারিয়ার এক্সখেস, ১১/০১/২০২০ তারযখে দদরনকযুগান্তয, দদরনক ইখেপাক এফং ১২/০১/২০২০ 

তারযখে দদরনক পূফ বখকান ও রদ ডেইরর ষ্টায রিকায় দ্মা অয়ের ক াম্পানী লরলভয়েড- এ  ভ প তপা লনয়োয়েয জন্য প্র ালত লফজ্ঞলিয কপ্রলক্ষয়ত 

ইন্সটিটিউে অফ লফজয়ন এডলভলনয়েন (আইলফএ), ঢা া  র্তপ  েত ২২/০১/২০২১ তালযয়খ গৃীত লরলখত যীক্ষাে উত্তীণ প লনয়নাক্ত য়দয প্রাথীয়দয 

কভৌলখ  যীক্ষা ক াম্পালনয প্রধান  াh©vরে দ্মাবফন, স্ট্র্যান্ডয়যাড, দযঘাে, চটগ্রাভ এ লননফলণ পত ভেসূচী কভাতায়ফ  অনুলষ্ঠত য়ফ।  

 

 

তবাফরী : ডভৌরেক যীক্ষায় অংগ্রহখেয সভয় রনখনাক্ত কাগজি সমুহ সংখগ আনখত হখফ : 

১।  র লক্ষােত কমাগ্যতায মূর নদ, অলবজ্ঞতায মূর নদ, জাতীে লযচেত্র (এনআইলড) /মুলক্তয়মাদ্ধায ন্তায়নয কক্ষয়ত্র াংলিষ্ট মুলক্তয়মাদ্ধায 

মূরনদত্র, নােলয য়েয প্রভাণ লয়য়ফ ইউলনেন লযলদ /কৌযবা/লটি য় পায়যয়নয ওোড প  াউলন্সরয /কৌযবায কভেয /কৌযবায  াউলন্সরয 

 র্তপ  প্রদত্ত মূরনদ ত্র এফাং প্রথভ কেণীয কেয়জয়েড  ভ প তপা  র্তপ  তযালেতপূফ প  ফলণ পত  র নয়দয ১ কে পয়ো ল। 

২। অন-রাইয়ন পূযণকৃত application form এয ছলফযুক্ত  ারায লপ্রন্ট  ল, এডলভে  াড প এফাং দ্য কতারা ২  ল ায়াে প াইজ ছলফ । 

৩। লফয়দী  য়রজ/ লফশ্বলফদ্যারে য়ত অলজপত লডগ্রীয কক্ষয়ত্র লক্ষাভন্ত্রণারে/ লফশ্বলফদ্যারে ভঞ্জুযী  লভন য়ত ভতুল্য মূরনদ এফাং ১ কে 

পয়ো ল। 

৪। কভৌরেক যীক্ষায় মথাসভখয় উরিত থাকখত হখফ। রনধ বারযত সভখয়য য উরিত হখর কর্তবক্ষ ডভৌরেক যীক্ষা গ্রহখে ফাধ্য 

থাকখফনা। 

৫। দ্মা অখয়র ডকাম্পানী রররভখেখে ফতবভাখন চুলক্তলবলত্ত  রহখসখফ কভ বযত োথীখদয কক্ষয়ত্র প্রভাণ  দলরর। 

৬। রনখয়াগ রফজ্ঞরিয অন্যান্য সকর তবাফরী অরযফরতবত থাকখফ। 

৭। েখতেক োথীখক সযকায কর্তবক রনখদ বরত স্বািেরফরধ ারনসহ আফরিকবাখফ ভাস্ক রযধানপূফ বক যীক্ষািখর আসখতহখফ।  

 

 

উ-ভহাব্যফিাক (ভানফসম্পদ ও োসন) 

দ্মা অখয়র ডকাম্পানী রররভখেে ,েধান  াh©vরে, চট্রগ্রাভ। 

খদয নাভ রররেত যীক্ষায় উওীে ব োথীখদয ডযার নং তারযে সভয় 

ললনেযঅলপায 

(প্রল উযয়ভন্ট) 

কগ্রড: এভ-৬ 

১৩০০০৯, ১৩০০১৪, ১৩০০৫৪, ১৩০০৫৫, ১৩০০৬৪, ১৩০০৬৯, ১৩০০৭১, 

১৩০০৮৭, ১৩০১০৮, ১৩০১১০, ১৩০১২৪। 
 

 

 

 

 

 ০৮/১০/২০২১ 

শুক্রফায 

 

 

 

 

 

 

 ার ৯:০০ ঘটি া 

য়ত শুরু। 
জুলনেযঅলপায 

(এইচআয) 

কগ্রড: এভ-৮ 

১৯০০০৬, ১৯০০০৭, ১৯০০০৮, ১৯০০১২, ১৯০০১৫, ১৯০০২০, ১৯০০২১, 

১৯০০২৩, ১৯০০২৮, ১৯০০৩১, ১৯০০৫৪, ১৯০০৫৯, ১৯০০৬৩, ১৯০০৭২, 

১৯০০৭৬, ১৯০০৭৮, ১৯০০৮০, ১৯০০৮১, ১৯০০৮২। 

জুলনেযঅলপায 

(এইচআয) 

কগ্রড: এভ-৮ 

১৯০০৮৪, ১৯০০৮৫, ১৯০০৮৬, ১৯০০৯৩, ১৯০১০৪, ১৯০১২৪, ১৯০১২৬, 

১৯০১৪২, ১৯০১৪৫, ১৯০১৪৬,১৯০১৪৭, ১৯০১৪৮, ১৯০১৫০, ১৯০১৫১, 

১৯০১৫২, ১৯০১৫৩, ১৯০১৮০, ১৯০১৮৩, ১৯০১৮৪, ১৯০১৮৫, ১৯০১৮৭, 

১৯০১৯০, ১৯০১৯১, ১৯০২০৬, ১৯০২০৭, ১৯০২১৩, ১৯০২১৫, ১৯০২২৪, 

১৯০২২৬, ১৯০২২৭, ১৯০২২৮ , ১৯০২৩২, ১৯০২৩৪, ১৯০২৩৭, ১৯০২৫৩, 

১৯০২৬১, ১৯০২৬৩। 

 

 

দুপুয ২:৩০ ঘটিকা 

হখত শুরু। 

 

 

 

 

 

 

 

জুলনেযঅলপায 

(প্রল উযয়ভন্ট) 

কগ্রড: এভ-৮ 

১৭০০০২, ১৭০০০৩, ১৭০০০৪, ১৭০০১১, ১৭০০১২, ১৭০০১৬, ১৭০০২২, 

১৭০০২৮, ১৭০০২৯, ১৭০০৩৩, ১৭০০৩৪, ১৭০০৪১, ১৭০০৪৩,  ১৭০০৪৫ , 

১৭০০৫০, ১৭০০৫১, ১৭০০৬২, ১৭০০৬৪, ১৭০০৭৮, ১৭০০৭৯, ১৭০০৮০, 

১৭০০৮৫, ১৭০০৯১, ১৭০০৯৩, ১৭০০৯৫, ১৭০০৯৬, ১৭০১০১, ১৭০১০২, 

১৭০১০৩, ১৭০১০৪। 

 

 

 

০৯/১০/২০২১ 

লনফায 

 

 

 

 ার ৯:০০ ঘটি া 

য়ত শুরু। 

১৭০১০৮, ১৭০১১২, ১৭০১১৮, ১৭০১২২, ১৭০১২৯, ১৭০১৩১, ১৭০১৩৯, 

১৭০১৪৩, ১৭০১৪৫, ১৭০১৪৬, ১৭০১৪৭, ১৭০১৫২ , ১৭০১৫৬, ১৭০১৫৭, 

১৭০১৫৮, ১৭০১৬৫, ১৭০১৬৯, ১৭০১৭৬, ১৭০১৮১, ১৭০১৮৪, ১৭০১৮৬, 

১৭০১৯৪, ১৭০১৯৭, ১৭০২০৪ , ১৭০২১২, ১৭০২১৫, ১৭০২১৭, ১৭০২২২, 

১৭০২২৫, ১৭০২২৬ । 

 

দুপুয ২:৩০ ঘটি া 

য়ত শুরু। 

১৭০২৩২, ১৭০২৩৩, ১৭০২৩৭, ১৭০২৩৮, ১৭০২৪০, ১৭০২৪৩,১৭০২৪৬, 

১৭০২৫২, ১৭০২৫৫, ১৭০২৬০, ১৭০২৬২, ১৭০২৬৪, ১৭০২৬৯, ১৭০২৭০ , 

১৭০২৭৪, ১৭০২৭৮, ১৭০২৮২, ১৭০২৮৩, ১৭০২৮৬, ১৭০২৯০, ১৭০২৯১, 

১৭০২৯৯, ১৭০৩০৫, ১৭০৩০৬, ১৭০৩০৭ , ১৭০৩১০, ১৭০৩১৩, ১৭০৩১৪, 

১৭০৩১৫, ১৭০৩২২। 

 

 

 

১০/১০/২০২১ 

যলফফায 

 

 

 

 ার ৯:০০ ঘটি া 

য়ত শুরু। 

১৭০৩৩০, ১৭০৩৩৩, ১৭০৩৩৪, ১৭০৩৩৫, ১৭০৩৪৬, ১৭০৩৪৯, ১৭০৩৫২, 

১৭০৩৫৯, ১৭০৩৬৪, ১৭০৩৬৫, ১৭০৩৭১, ১৭০৩৭২, ১৭০৩৭৭, ১৭০৩৮০, 

১৭০৩৮৩, ১৭০৩৯০, ১৭০৩৯৩, ১৭০৩৯৭, ১৭০৩৯৮, ১৭০৪০০, ১৭০৪০২, 

১৭০৪০৭, ১৭০৪০৯, ১৭০৪১০, ১৭০৪১১ , ১৭০৪২৩, ১৭০৪২৬, ১৭০৪২৯, 

১৭০৪৩০, ১৭০৪৩৩। 

 

দুপুয ২:৩০ ঘটি া 

য়ত শুরু। 


