রবন াস কা ানী িলিমেটড
( পে াবাংলার এক কা ািন)
পােস ােনল শাখা
sgcl.org.bd
ন র ২৮.২১.০০০০.১২০.১১.০০৫.১৯.৭

৯ মাঘ ১৪২৭
তািরখ:
২৩ জা য়াির ২০২১

িব ি / না শ
িবষয়:

মৗিখ ক পরী ার সময় িচ সং া িব ি ।

এত ারা সংি সকেলর অবগিতর জ জানােনা যাে য, রবন াস কা ানী িলিমেটড (এসিজিসএল)-এ জনবল িনেয়ােগর লে
কািশত িব ি
নং-২৮.২১.০০০০.১২০.১১.০১.১৯, তািরখ: ২৩/০১/২০২০ এর িবপরীেত িন বিণ ত পদস েহর িবপরীেত িলিখত
পরী ায় অংশ হণকারী াথ গেণর ম হেত মৗিখক পরী ার জ উ ীণ াথ েদর মৗিখক পরী া িন বিণ ত সময় িচ অ সাের
এসিজিসএল-এর ঢ াকা িলয়াে া অিফ স ( পে ােস ার , লেভল - ১৩ , ৩ , কাওরান বাজ ার বা / এ , ঢ াকা ) -এ অ ি ত হেবঃ
পেদর নাম
মৗিখক পরী ার
াথ গেণর রাল ন র
◌ঃ
তািরখ ও সময়
নং
০৫/০২/২০২১ইং
১৪০০০১২, ১৪০০০১৪, ১৪০০০৫৬, ১৪০০০৫৯, ১৪০০১১১,
সকাল: ১০.০০
১৪০০১২৬, ১৪০০১৪৩, ১৪০০১৫০, ১৪০০১৬৪, ১৪০০২৭৫,
১ সহকারী েকৗশলী
ঘ কা
১৪০০২৮১, ১৪০০৩১৫, ১৪০০৩৬৬, ১৪০০৩৭৯, ১৪০০৩৮২ =১৫জন
। ( মকািনক াল)
০৫/০২/২০২১ইং
১৪০০৩৮৬, ১৪০০৪৪৪, ১৪০০৪৭৬, ১৪০০৪৯০, ১৪০০৫০১,
র: ০২.৩০
১৪০০৫৯৩, ১৪০০৫৯৯, ১৪০০৬২২, ১৪০০৬২৭, ১৪০০৬৫১ =১০জন
ঘ কা
০৫/০২/২০২১ইং
১৭০০০১৭, ১৭০০০৪১, ১৭০০০৫৭, ১৭০০০৭২, ১৭০০০৮৯, ১৭০০০৯৮
২ সহকারী েকৗশলী
র: ০৪.০০
=৬জন
। (িসএসই)
ঘ কা
০৬/০২/২০২১ইং
১৫০০০১১, ১৫০০০৩৪, ১৫০০০৭৮, ১৫০০১৫১, ১৫০০২০১, ১৫০০২৩০,
সকাল: ১০.০০
১৫০০২৭৩, ১৫০০২৮৯, ১৫০০৩০৯, ১৫০০৩৬২, ১৫০০৩৬৪,
৩ সহকারী েকৗশলী
ঘ কা
১৫০০৩৬৮, ১৫০০৩৮৩, ১৫০০৩৮৮, ১৫০০৩৮৯, ১৫০০৪০১=১৬জন
। (িসিভল)
০৬/০২/২০২১ইং
১৫০০৪১০, ১৫০০৪২৮, ১৫০০৪৩১, ১৫০০৪৩৯, ১৫০০৪৯৯, ১৫০০৫০৪,
র: ০২.৩০
১৫০০৫০৬ ১৫০০৫১১=৮জন
ঘ কা
০৬/০২/২০২১ইং
১৬০০০৪২, ১৬০০১১২, ১৬০০১২৪, ১৬০০১২৭, ১৬০০১৩৯, ১৬০০১৪৫,
র: ০৩.৩০
১৬০০১৬৩, ১৬০০২০৫=৮জন
৪ সহকারী েকৗশলী
ঘ কা
। (ইেলকি ক াল)
০৭/০২/২০২১ইং
১৬০০২০৮, ১৬০০২২৮, ১৬০০২৭৯, ১৬০০২৮৭, ১৬০০৩০১,
সকাল: ১০.০০
১৬০০৩৯২, ১৬০০৪৮৮, ১৬০০৫১৬, ১৬০০৫৭৩, ১৬০০৫৯৩,
ঘ কা
১৬০০৫৯৬ =১১জন
১২/০২/২০২১ইং
২০০০০১৮, ২০০০০২৫, ২০০০১০৮, ২০০০১৭৩, ২০০০১৭৪, ২০০০২১৪,
সকাল: ১০.০০
২০০০২১৭, ২০০০২৩১, ২০০০২৩৮, ২০০০২৪৩, ২০০০২৫০,
ঘ কা
২০০০২৬৬, ২০০০২৭০, ২০০০২৮৭, ২০০০২৯৬=১৫জন
৫ উপ-সহকারী েকৗশলী
১

। ( মকািনক াল)

৬ উপ-সহকারী েকৗশলী
। (অেটােমাবাইল)
৭ উপ-সহকারী েকৗশলী
। (িসিভল)
৮ উপ-সহকারী েকৗশলী
। (ইেলকি ক াল)

১২/০২/২০২১ইং
র: ০২.৩০
ঘ কা

২০০০৩০২, ২০০০৩৬৩, ২০০০৪০০, ২০০০৪৩৯=৪জন

১২/০২/২০২১ইং
র:
০৩.০০ ঘ কা
১৩/০২/২০২১ইং
সকাল: ১০.০০
ঘ কা
১৩/০২/২০২১ইং
র: ০২.৩০
ঘ কা

২৩০০০১৩, ২৩০০০২০, ২৩০০০৩৩, ২৩০০০৫৭, ২৩০০০৫৯,
২৩০০০৬৭, ২৩০০০৭৮, ২৩০০০৮১=৮জন
২১০০০১৩, ২১০০১৩১, ২১০০১৩৩, ২১০০১৩৫, ২১০০১৪৬, ২১০০১৬৩,
২১০০১৬৫, ২১০০২০২, ২১০০২০৯, ২১০০৩৩০, ২১০০৩৩৫, ২১০০৩৪৫,
২১০০৩৫০, ২১০০৩৫৮, ২১০০৩৮১, ২১০০৩৮৫=১৬জন
২২০০০৮২, ২২০০১৬৩, ২২০০২০৮, ২২০০২৪৮, ২২০০২৬৫, ২২০০৩৪১,
২২০০৩৪৮, ২২০০৩৭২, ২২০০৩৮৭, ২২০০৩৯১, ২২০০৪২০,
২২০০৪৭২=১২জন

২। বিণ ত সময় িচ অ সাের মৗিখক পরী ার জ িনবািচত াথ গণ িনধািরত সমেয়র ১৫ িমিনট েব উপি ত হেয় িরেপাট করেব।
৩। মৗিখক পরী ার সময় আেবদেন উি িখত িশ াগত ও অিভ তা সনেদর ল কিপ এবং িলিখত পরী ার েবশপ দখােত হেব।৪।
আেবদেন উি িখত সকল িশ াগত ও অিভ তা সনদসহ জাতীয় পিরচয় পে র এক কিপ সত ািয়ত অ িলিপ এবং িতন কিপ পাসেপাট
সাইেজর ছিব (রিঙন) মৗিখক পরী া বােড জমা দান করেত হেব।
৫। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ কানও াথ েক এ/িডএ দান করা হেবনা।
৬। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ িব ি জারী করা হেলা।

২৪-১-২০২১
মাঃ নাজ ল হাসান
মহা ব াপক
ফ া : ০৪১৭২১২৯৮
ইেমইল: gmadmin@sgcl.org.bd
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মহা ব াপক ( সবা), সবা িবভাগ, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা) ( মৗিখক
পরী ার িদবসস েহ পরী াথ এবং াথ েদর পে ােস াের েবশ ও িলফট িবধা দােনর অ েরাধসহ)
২) মহা ব াপক ( পিরক না ও উ য়ন) (চলিত দািয় ), পিরক না ও উ য়ন িডিভশন, রবন াস কা ানী
িলিমেটড
৩) উপ-মহা ব াপক (িহসাব), িহসাব িডপাট েম , রবন াস কা ানী িলিমেটড
৪) উপ-মহা ব াপক (এইচআর), িহউ ান িরেসাস িডপাট েম , রবন াস কা ানী িলিমেটড
৫) সহকারী সম য় কমকতা, ব াপনা পিরচালেকর দ র, রবন াস কা ানী িলিমেটড

২

