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ন�র ২৮.২৫.০০০০.০৫৩.১১.০০২.১৮.১৬ তািরখ: 
০২ �ফ�য়াির ২০২৩

১৯ মাঘ ১৪২৯

িব�ি�/�না�শ

িবষয়: ইআরএল-এ ‘�েবশনারী ইি�িনয়ার’ ও ‘�ােনজেম� �েফশ�াল’ িনেয়ােগর লে�� িলিখত পরী�ায় উ�ীণ � িনব �ািচত �াথ�েদর তািলকা

ও �মৗিখক পরী�া �হেণর সময়�িচ।

ইআরএল-এ ‘�েবশনারী ইি�িনয়ার’ ও ‘�ােনজেম� �েফশ�াল’ িনেয়ােগর লে�� িলিখত পরী�ায় উ�ীণ � িনব �ািচত �াথ�েদর িন��প সময়�িচ
অ�যায়ী �মৗিখক পরী�া অ�ি�ত হেবঃ-
�ম পেদর নাম িলিখত পরী�ায় উ�ীণ � িনব �ািচত �াথ�েদর �রাল ন�র  �মৗিখক পরী�ার

তািরখ ও সময় 
পরী�ার �ান

 
১ �েবশনারী  ইি�িনয়ার

(ইেলকি�ক�াল)
2100010,2100051,2100112,
2100180,2100226,2100256,
2100308,2100324,2100481,
2100514,2100522,2100549,
2100576,2100583,2100608=�মাট ১৫ জন।

১২/০২/২০২৩
(রিববার)
সকাল ০৮:০০
ঘ�কা

ঢাকা িলয়ােজ� অিফস,
ই�াণ � িরফাইনাির
িলিমেটড
১/১ পাইওিনয়ার �রাড,
ওয়াই.এম.িস.এ. িবি�ং
কাকরাইল, ঢাকা।

২ �েবশনারী  ইি�িনয়ার
(�কিমক�াল)

2200010,2200013,2200018,
2200043,2200066,2200074,
2200086,2200093,2200104=�মাট ০৯ জন।

১২/০২/২০২৩
(রিববার)
�বলা ০১:০০ ঘ�কা

৩ �েবশনারী  ইি�িনয়ার
(�মকািনক�াল)

2300004,2300104,2300113,
2300120,2300124,2300128,
2300144,2300215,2300225,
2300246,2300334,2300335,
2300338,2300377,2300395,
2300402 =�মাট ১৬ জন।

১৩/০২/২০২৩
(�সামবার)
সকাল ০৮:০০
ঘ�কা

৪ �ােনজেম� �েফশ�াল
(�কায়ািল� কে�াল)

2400011,2400023,2400036,
2400075,2400089,2400090,
2400096,2400118=�মাট ০৮ জন।

১৩/০২/২০২৩
(�সামবার)
�বলা ০১:০০ ঘ�কা

শত�াবিল:
�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 ও অ�া� সংি�� কাগজপে�র �ল সনদসহ এক �সট ফেটাকিপ

সে� আনেত হেব।

�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 �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 �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।
�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।


