
িব-আর পাওয়ারেজন িলিমেটড 
ঢাকা য়ার, বাড়ী নং # ০১, রাড নং # ১৩, 

স র # ০১ উ রা, ঢাকা-১২৩০। 
িডিজএম (এইচআর ও এডিমন) এর দ র 

.
ন র ২৭.৩১.০০০০.৫০০.০৩.০০২.১৮.২২০ তািরখ 

০৮ জলুাই ২০১৯

২৪ আষাঢ় ১৪২৬

িব ি / নািটশ

িবষয়: িবিব--আরআর  পাওয়ারেজনপাওয়ারেজন  িলঃিলঃ  এএ  গতগত  ০৪০৪--০৫০৫--২০১৯২০১৯  তািরখতািরখ  অ ি তঅ ি ত  সহকারীসহকারী  েকৗশলীেকৗশলী
(( মকািনক ালমকািনক াল) ) পেদপেদ  িলিখতিলিখত  পরী ায়পরী ায়  উ ীণউ ীণ  াথীেদরাথীেদর  মৗিখকমৗিখক  পরী ারপরী ার  সময়সূিচসময়সূিচ।।

িব-আর পাওয়ারেজন িলঃ এ গত ০৪-০৫-২০১৯ তািরেখ অ ি ত সহকারী েকৗশলী ( মকািনক াল) পেদ িলিখত
পরী ায় উ ীণ াথীেদর মৗিখক পরী া িন বিণত সময়সিূচ অ যায়ী অ ি ত হেবঃ

পেদরপেদর  নামনাম রালরাল  নংনং মৗিখকমৗিখক  পরী ারপরী ার  তািরখতািরখ  
ওও  সময়সময়  

ানান

সহকারী েকৗশলী
( মকািনক াল)

১৫০০১৯৮১, ১৫০০১৯৮৩
১৫০০১৯৮৫, ১৫০০১৯৯০
১৫০০২০১৩, ১৫০০২০২৭
১৫০০২০৬০, ১৫০০২০৭৬
১৫০০২০৮৪, ১৫০০২১৪০
১৫০০২১৬৭, ১৫০০২১৬৯
১৫০০২১৭৮, ১৫০০২১৯৩
১৫০০২৩১০, ১৫০০২৩১৮
১৫০০২৩৬২, ১৫০০২৩৬৭
১৫০০২৩৮৪, ১৫০০২৪৭৩
১৫০০২৪৯৫, ১৫০০২৫৪৪
১৫০০২৬০৫, ১৫০০২৬৩৩

১৫০০২৬৩৫

তািরখঃ ১৩-০৭-২০১৯
শিনবার

সময়ঃ সকাল ১০.০০ ঘিটকা
 কেপােরট অিফস

 িব-আর পাওয়ােজন িলঃ
 বাড়ী নং-০১, রাড 

নং-১৩
 স র-০১, উ রা, ঢাকা।

 
১৫০০২৬৭৪, ১৫০০২৭০৮
১৫০০২৭২৫, ১৫০০২৭৩৮
১৫০০২৭৫৭, ১৫০০২৭৭৫
১৫০০২৭৯৮, ১৫০০২৮১৬
১৫০০২৮২৫, ১৫০০২৮৩০
১৫০০২৮৫৯, ১৫০০২৮৮৬
১৫০০২৮৯৩, ১৫০০২৮৯৬

১৫০০২৯০০

তািরখঃ ১৪-০৭-২০১৯
রিববার

সময়ঃ পুর ২.০০ ঘিটকা

২২। । মৗিখকমৗিখক  পরী ায়পরী ায়  অংশ হণকারীঅংশ হণকারী  াথীগেণরাথীগেণর  জজ   সাধারণসাধারণ  িনেদশাবিলঃিনেদশাবিলঃ
ক) সকল সনদপে র মলূ কিপ দশন করেত হেব। Application Form (মলূ কিপ) ও সকল সনদপে র
সত ািয়ত অ িলিপ (এক সট) দািখল করেত হেব;

. ১



খ) াথী মিু েযা ার স ান হেল মিু েযা া সনেদর ফেটাকিপ দািখল করেত হেব;
গ) াথী মিু েযা ার স ান হেল মিু েযা ার স ান মেম সংি  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান/িসিট
কেপােরশেনর
ঘ) সদ  তালা পাসেপাট সাইেজর ৩ (িতন) কিপ দািখল করেত হেব;
ঙ) জাতীয় পিরচয়প /জ সনেদর সত ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব;
চ) নাগিরকে র সনদপ  দািখল করেত হেব;
ছ) িবভাগীয় াথীর ে  যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন দািখল করেত হেব;
জ) াথীগণেক পরী া র ৩০িমিনট পূেব পরী া কে  উপি ত থাকেত হেব;
ঞ) াথীগণেক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান যাতায়াত ভাতা দান করা হেব না।

৮-৭-২০১৯

মা: ওয়ািহ র রহমান
িডিজএম

ফান: ৪৮৯৫৫৬৫২
ইেমইল:

wahidur_rahman12@yahoo.com

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব ব াপনা পিরচালক , ব ব াপনা পিরচালক এর দ র, িব-আর পাওয়ারেজন িলিমেটড।
২) অিফস কিপ।
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