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িবষয:় িপিজ িডিপিজ িড   ২০২১২০২১   সশেনরসশেনর   ২য়২য়  পবপব   ড়াড়া   পরী ারপরী ার   স া ি েম া িরস াি েম া ির   পরী ায়পরী ায়   অংশ হণঅংশ হণ   ওও  ন রন র
নঃগণনানঃগণনা   সং াসং া ।।

িবআইএম ক ক পিরচািলত িপিজিড কাসস েহর ২০২১ সশেনর যসকল অংশ হণকারী তােদর ২য় পব ড়া  পরী ার
া  ন র নঃগণনা করােত আ হী ােদরেক িত িবষেয়র জ  ৫০০/- ( াচশত) টাকা হাের নঃগণনা িফ াক
াংেকর িনধািরত শাখায় িডে ামািডে ামা   িডেপা িজটিডেপািজট   ি েপরি েপর   মা েম জমা িদেয় জমা রিশদসহ চয়ার ান, কাযিনবাহী

কিম , িপিজিড কােসস, িবআইএম, ঢাকা বরাবর আগামী ৩১৩১ //০৮০৮ //২০২১২০২১   িি : : তা িরেখরতািরেখর   মেমে  আেবদন করার জ
অ েরাধ করা হেলা।
 
এছাড়া, যসকল অংশ হণকারী ২য় পব ড়া  পরী ার ফলাফেল এক অথবা ই িবষেয় অ তকায হেয়েছন বা অ পি ত
িছেলন (অথাৎ যােদর ফলাফল Incomplete বা অস ণ রেয়েছ), তােদরেক Term Paper ও Viva-
Voce তীত অ া  িত িবষেয়র জ  ২,০০০/- ( ই হাজার) টাকা হাের সাি েম াির পরী ার িফ জমা দান
করেত হেব। Term Paper বা Viva-Voce অস ণ থাকেল Term Paper -এর জ  ৫,০০০/- (টাকা

াচ হাজার) ও Viva-Voce -এর জ  ৫,০০০/- (টাকা াচ হাজার) হাের সাি েম াির পরী ার িফ জমা দান
করেত হেব। াক াংেকর িনধািরত শাখায় িডে ামা িডেপািজট ি েপর মা েম সাি েম াির পরী ার িফ জমা িদেয়
জমা রিশদসহ চয়ার ান, কাযিনবাহী কিম , িপিজিড কােসস, িবআইএম, ঢাকা বরাবর আগামী
০৮০৮ //০৯০৯//২০২২২০২২   িি : : তা িরেখরতািরেখর   মেমে  আেবদন করার জ  অ েরাধ করা হেলা। উে , যারা ইেতামে  উ ীণ
(Passed) হেয়েছন বা অ ীণ (Failed) হেয়েছন তােদর কান িবষেয় মােনা য়ন বা সাি েম াির পরী ায়
অংশ হেণর েযাগ নই।

আেবদনপ স হ   ক া ােস জমা দান করেত হেব। িনধািরত তািরেখর পের কান অব ােতই আেবদনপ  হণ
করা হেব না। আেবদনপে র ন না ফম এতদসংেগ সং  করা হেলা।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
২) পিরচালক (অিতির  দািয় ), পিরচালক ( শাসন) এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
৩) সকল অ ষদ সদ , িবআইএম
৪) সকল কমকতা, িবআইএম
৫) অংশ হণকারী (সকল), িপিজিড সশন ২০২১

. ২



 

বরাবর           তাররখ : 

চেয়ারম্যান 

কার্ যরনব যাহী করিটি 

রিরিরি চকার্স যস 

রবআইএি, ঢাকা। 

 

রবষয় : সারির্িন্টারর িরীক্ষায় অংশগ্রহণ প্রসংর্ে।  

 

ির্হাদয়, 

 

আরি রনম্নস্বাক্ষরকারী ২০২১ রি: রশক্ষাবর্ষ যর ১ি ির্ব যর/২য় ির্ব যর চূড়ান্ত িরীক্ষায় রনর্ম্নাক্ত রবষর্য় অকৃতকার্ য হওয়ায় সারির্িন্টারর 

িরীক্ষায় অংশগ্রহণ করর্ত আগ্রহী। রবরি চিাতার্বক সারির্িন্টারর িরীক্ষার রনি যাররত রি িিা চদয়া হর্য়র্ে (িারন রররসট সংযুক্ত)।  

 

রবষর্য়র নাি (চর্সকল রবষর্য় সারির্িন্টারর িরীক্ষা রদর্ত আগ্রহী) : 

১)  

 

২)  

 

অতএব, আিার্ক উির্রাক্ত রবষয়/রবষয়সমূর্হর সারির্িন্টারর িরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুর্র্াে চদয়ার  িন্য অনুর্রাি কররে।  

 

আিনার রবশ্বস্ত, 

 

স্বাক্ষর : 

 

নাি   : 

চরাল নং   : 

চিাবাইল # : 

সংযুরক্ত : 

 ১) িারন রররসট, টাকার িররিাণ                             টাকা িাত্র।  

  



 

বরাবর           তাররখ : 

চেয়ারম্যান 

কার্ যরনব যাহী করিটি 

রিরিরি চকার্স যস 

রবআইএি, ঢাকা। 

 

রবষয় : িরীক্ষার উত্তরির্ত্রর নম্বর পুনঃেণনা প্রসংর্ে।   

 

ির্হাদয়, 

 

আরি রনম্নস্বাক্ষরকারী  ২০২১ রি: রশক্ষাবর্ষ যর ১ি ির্ব যর/২য় ির্ব যর চূড়ান্ত িরীক্ষার রনর্ম্নাক্ত রবষয়/রবষয়সমূর্হর প্রাপ্ত নম্বর পুন:েণনা 

করার্ত আগ্রহী। রবরি চিাতার্বক উত্তরির্ত্রর প্রাপ্ত নম্বর পুনঃেণনার রনি যাররত রি িিা চদয়া হর্য়র্ে (িারন-রররসট সংযুক্ত)।  

 

রবষর্য়র নাি (চর্সকল রবষর্য়র প্রাপ্ত নম্বর পুনঃেণনা করার্ত আগ্রহী) : 

১)  

২) 

৩) 

৪) 

৫)  

 

অতএব, আিার উির্রাক্ত রবষয়/রবষয়সমূর্হর প্রাপ্ত নম্বর পুনঃেণনার রবষর্য় প্রর্য়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহর্ণর িন্য অনুর্রাি কররে।  

 

আিনার রবশ্বস্ত, 

 

স্বাক্ষর : 

 

নাি   : 

চরাল নং   : 

চিাবাইল # : 

 

সংযুরক্ত : 

 ১) িারন-রররসট, টাকার িররিাণ                             টাকা িাত্র।  

 


