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বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন 

আদমজী কাট, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা
ন র ২৪.০৪.০০০০.২০৫.০১.০০১.১৭-৬৪৯ তািরখ 

২৪ অে াবর ২০১৭

৯ কািতক ১৪২৪

...

িবষয:় িলিখতিলিখত   পরী াপরী া   হ েনরহেনর   না শনা শ

বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন (িবেজএমিস) এর ারক নং ২৪.০৪.০০০০.২০৫.১০.০৬৪
(৭).১৭-৩৩২, তািরখঃ ২২/০৬/২০১৭ এবং ারক নং ২৪.০৪.০০০০.২০৫.১০.০৬৪.১৫-২৮৬,
তািরখঃ ২০/০৮/২০১৫ এর মা েম কািশত িব ি  মাতােবক িবেজএমিসেত ‘‘সহকারী িব য়
কমকতা’’ এর  পেদ িনেয়ােগর লে  আেবদনকারীগেণর িলিখত পরী া িন বিণত িচ
অ যায়ী অ ি ত হেবঃ

িলিখত পরী ার   তািরখ ও সময় কে র   নাম
তািরখঃ ০৪/১১/২০১৭,   শিনবার, 

সময়ঃ সকাল   ১১.০০ টা
মিতিঝল সরকারী   বািলকা উ  িব ালয়, 

ঢাকা ১০০০।

২।   িলিখত পরী ায় উ ীণ হেয় যারা মৗিখক পরী ার জ  যা তা অজন করেবন,
তােদর রাল ন র এবং মৗিখক পরী ার তািরখ ও সময়সূচী পরবতীেত সং ার
নািটশ বাড ও ওেয়বসাইট www.bjmc.gov.bd এ কাশ করা হেব। 

৩।   পরী ায় উপি ত হওয়ার জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেব না।

৪।   এই িব ি  িবেজএমিসর না শ বাড, ওেয়বসাইট (www.bjmc.gov.bd)
এ পাওয়া যােব। 

২৪-১০ -২০ ১৭

হা দ সােলহউ ীন
সিচব

ফান: ৯৫৬০০৯২
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব, িবেজএমিস, ঢাকা ও িনেয়াগ কিম র সভাপিত।
২) উপ-সিচব (পাট), ব  ও পাট ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ও িনেয়াগ কিম র সদ ।
৩) মহা ব াপক ( শাসন ও সাঃ সবা), িবেজএমিস, ঢাকা ও িনেয়াগ কিম র সদ ।
৪) মহা ব াপক (িবপণন), িবেজএমিস, ঢাকা ও িনেয়াগ কিম র সদ ।
৫) মহা ব াপক (এমআইএস), িবেজএমিস, ঢাকা ----সং ার ওেয়বসাইেট চােরর অ েরাধ করা হেলা।
৬) মহা ব াপক (িহসাব ও অথ), িবেজএমিস, ঢাকা।
৭) ব াপক (সাঃ সবা), িবেজএমিস, ঢাকা।
৮) েকৗশলী (পিরবহন) , িবেজএমিস, ঢাকা।
৯) চয়ার ান মেহাদেয়র উপ- ব াপক , িবেজএমিস, ঢাকা।
১০) পিরচালক/উপেদ া মেহাদয়গেণর উপ- ব াপক/সহ- ব াপক/এিসও, িবেজএমিস, ঢাকা।
১১) সিচেবর উপ- ব াপক, িবেজএমিস, ঢাকা।
১২) িনরাপ া কমকতা, িবেজএমিস, ঢাকা।
১৩) অিফস কিপ/ না শ বাড/মা ার ফাইল।
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