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ন�র ২৮.২৫.০০০০.০৫৩.১১.০০৬.১৮.১৫ তািরখ: 
০২ �ফ�য়াির ২০২৩

১৯ মাঘ ১৪২৯

িব�ি�/�না�শ

িবষয়: এসিপএম �কে�র বা�বায়েনর কাজ সমাপনাে� এর অপােরশন ও র�নােব�ণ কাজ পিরচালনার জ� ‘ফায়ার ফাইটার’ ও ‘ফায়ার

�ট�ার �াইভার’ পেদ জনবল িনেয়ােগর লে�� িলিখত পরী�ায় উ�ীণ � িনব �ািচত �াথ�েদর তািলকা এবং ‘�বহািরক ও �মৗিখক’

পরী�ার সময়�িচ।

এসিপএম �কে�র বা�বায়েনর কাজ সমাপনাে� এর অপােরশন ও র�নােব�ণ কাজ পিরচালনার জ� ‘ফায়ার ফাইটার’ ও ‘ফায়ার �ট�ার

�াইভার’ পেদ জনবল িনেয়ােগর লে�� িলিখত পরী�ায় উ�ীণ � িনব �ািচত �াথ�েদর িন��প সময়�িচ অ�যায়ী �বহািরক ও �মৗিখক পরী�া অ�ি�ত

হেবঃ-
�ম পেদর নাম িলিখত পরী�ায় উ�ীণ � িনব �ািচত �াথ�েদর �রাল ন�র �বহািরক ও �মৗিখক পরী�ার

তািরখ ও সময়�িচ
পরী�ার �ান

১  ফায়ার ফাইটার 3600007, 3600008, 3600015,
3600016,3600019, 3600025,

 3600026, 3600028,3600030,
3600035,3600036, 3600040,

 3600045, 3600055,3600057,
3600058,3600059, 3600061,

 3600062, 3600064,3600071,
3600074,3600075, 3600077,

 3600081, 3600082,3600084,
3600087,3600093, 3600098,

 3600100, 3600103,3600112
 =�মাট ৩৩ জন। 

১৫/০২/২০২৩
 (�ধবার)

 সকাল ০৮:০০ ঘ�কা

ই�াণ � িরফাইনারী
িলিমেটড

 (�রিজ�াড � অিফস)
  উ�র পেত�া, চ��াম।

3600116,3600118,3600120,
 3600122,3600123, 3600128, 
 3600129, 3600130, 3600131,

3600134, 3600135, 3600144, 
 3600146, 3600150,3600151, 

 3600156, 3600157, 3600159, 
 3600160, 3600165,3600178,

3600180, 3600181, 3600185,
 3600188, 3600189, 3600198,

3600200, 3600202, 3600205,
 3600209,3600217=�মাট ৩২ জন। 

 ১৬/০২/২০২৩
 (�হ�িতবার)
 সকাল ০৮:০০ ঘ�কা

২  ফায়ার �ট�ার
�াইভার

3700001, 3700002 =�মাট ০২ জন।  ১৬/০২/২০২৩
 (�হ�িতবার)
 সকাল ০৮:০০ ঘ�কা



 

শত�াবিল:

�বহািরক ও �মৗিখক পরী�ায় অংশ�হেণর জ� �াথ�র ০২ কিপ (পাসেপাট � সাইজ) ছিবসহ জীবন ��া� এবং আেবদনপে� উি�িখত সকল
িশ�াগত �যা�তা, িলিখত পরী�ার �েবশপ�, জাতীয় পিরচয়প�, নাগিরক সনদ, অিভ�তা সনদ, �িশ�ণ সনদ, �াইিভং লাইেস�

(�েযাজ� ��ে�) ও অ�া� সংি�� কাগজপে�র �ল সনদসহ এক �সট ফেটাকিপ সে� আনেত হেব।

�বহািরক ও �মৗিখক পরী�া চলাকালীন �েত�ক �াথ�েক যথাযথ �া��িবিধ অ�সরণ �ব �ক মা� পিরধান করেত হেব এবং মা� �তীত

�কােনা �াথ�েক পরী�ায় অংশ�হণ করেত �দওয়া হেব না।
�কােনা �াথ� িনধ �ািরত তািরখ ও সমেয় �বহািরক ও �মৗিখক পরী�ায় অংশ�হেণ �থ � হেল উ� �াথ�র পরবত�েত �মৗিখক পরী�া �হণ

করা হেব না।

�কােনা �াথ�র ��ে� সংি�� িনেয়াগ িব�ি�র �কােনা শেত�র ঘাটিত পাওয়া �গেল �বহািরক ও �মৗিখক পরী�ার �েব � বা পের �য �কােনা

পয �ােয় উ� �াথ�র �াথ�তা বািতল বেল গ� হেব।
পরী�ার �ড়া� ফলাফল ই�াণ � িরফাইনারী িলিমেটড এর ওেয়বসাইেট (www.erl.com.bd) �কাশ করা হেব।

�বহািরক ও �মৗিখক পরী�ায় অংশ�হেণর জ� �াথ�েক �কােনা �কার �এ/িডএ �দান করা হেব না।

২-২-২০২৩
�মা: আ� হাসনাত

এিস��া� �জনােরল �ােনজার (পােস �ােনল )

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �ব�াপনা পিরচালক - সদয় অবগিতর জ�।

 
২) �ােনজার (িসিডিপ)।

৩) �না�শ �বাড �/অিফস নিথ।
 


