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ন�র ৩৬.০৭.০০০০.০১৬.৪০.০০১.২২.৯৭ তািরখ: 

২১ িডেস�র ২০২২

৬ �পৗষ ১৪২৯

িব�ি�/�না�শ

িবষয়: িপিজিড ২০২২ িশ�াবেষ �র ২য় পব � িমডটাম � সাি�েম�াির/মােনা�য়ন পরী�ায় অংশ�হেণর আেবদন সং�া�।

িপিজিড ২০২২ �সশেনর অংশ�হণকারী�ে�র অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, ২য় পব � িমডটাম � পরী�ার ফলাফল ইেতামে�

িবআইএম-এর ওেয়বসাইেট �কািশত হেয়েছ। �যসকল অংশ�হণকারী ২য় পব � িমডটাম � পরী�ার �কান িবষেয় অ�পি�ত িছেলন বা

মােনা�য়ন পরী�ায় অংশ�হণ করেত আ�হী, তােদরেক �িত িবষেয়র জ� ১,০০০/- (টাকা এক হাজার মা�) হাের �াক �াংেকর

িনধ �ািরত শাখায় সাি�েম�াির পরী�ার িফ জমা �দান করেত হেব। এতদসে� সং�� ফম � �রণ�ব �ক, িফ জমা �দােনর রিশদ
সহকাের আেবদনপ� িবআইএম-এর িপিজিড �সল-এ (ক� নং ১১২ ও ১১৩, �শাসিনক ভবন) বা সংি�� ক�া�ােস আগামী ২৮

িডেস�র ২০২২ তািরেখর মে� জমা �দান করেত হেব। িনধ �ািরত তািরেখর পর �কান আেবদন �হণ করা হেবনা। 

২।   িমডটাম � পরী�ায় �থকভােব �কান পাস মাক� নাই; �িত� িবষেয় িমডটাম �, �াস উপি�িত, �াস �ট� ও �ড়া� পরী�ার
সি�িলত ন�েরর িভি�েত উ� িবষেয়র ন�র ও ��ড িনধ �ািরত হেয় থােক।

২১-১২-২০২২

�মাঃ �ম� �ব হাসান কে�াল
সদ�-সিচব

�ফান: +৮৮০২-৫৮১৫৫০৩৪,

+৮৮০২-৫৮১৫৫০৭৭, +৮৮০২-৫৮১৫৫১১৬,

+৮৮০২-৯১০৩১৭১-৩
ফ�া�: +৮৮০-২-৫৮১৫২৪৭৬

ইেমইল: admission@bim.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক এর দ�র, বাংলােদশ ই���উট অব �ােনজেম�

২) সকল অ�ষদ সদ�, িবআইএম

৩) সহ-সম�য়কারী কম �কত�া (চলিত দািয়�), �পা�- �া�েয়ট �ািডজ (িডে�ামা �সল), বাংলােদশ ই���উট অব �ােনজেম�

৪) সহ-সম�য়কারী কম �কত�া (��ন দািয়�), �পা�- �া�েয়ট �ািডজ (িডে�ামা �সল), বাংলােদশ ই���উট অব �ােনজেম�
৫) অংশ�হণকারী (সকল), িপিজিড �সশন ২০২২



 তারিখ:        /০৮/২০২১ 

বিাবি 

চেয়ািম্যান 

কার্ যরনব যাহী করিটি 

রিরিরি চকার্স যস, রবআইএি, ঢাকা। 

 

রবষয় : রিিটাি য সারির্িন্টারি / িার্নান্নয়ন িিীক্ষায় অংশগ্রহণ প্রসংর্ে।  

 

ির্হাদয়, 

আরি রনম্নস্বাক্ষিকািী ……………. রি: রশক্ষাবর্ষ যি ১ম/২য় ির্ব যি রিিটাি য সারির্িন্টারি / িার্নান্নয়ন িিীক্ষায় রনর্ম্নাক্ত 

রবষয়/রবষয়সমূর্হ অংশগ্রহণ কির্ত আগ্রহী। রবরি চিাতার্বক সারির্িন্টারি / িার্নান্নয়ন  িিীক্ষাি রনি যারিত রি িিা চদয়া হর্য়র্ে 

(িরশদ সংযুক্ত )।  

 

রবষর্য়ি নাি (চর্সকল রবষর্য় সারির্িন্টারি/ িার্নান্নয়ন িিীক্ষা রদর্ত আগ্রহী) : 

১)  

 

২)  

 

৩) 

 

৪) 

 

৫) 

 

অতএব, আিার্ক উির্িাক্ত রবষয়/রবষয়সমূর্হ সারির্িন্টারি / িার্নান্নয়ন িিীক্ষায় অংশগ্রহণ কিাি সুর্র্াে চদয়াি  িন্য রবনীত অনুর্িাি 

িানারি।  

 

আিনাি রবশ্বস্ত, 

 

স্বাক্ষি : 

 

নাি   : 

চিাল নং  : 

চসশন  : 

রির্িািাি নাি  : 

চিাবাইল # : 

 

সংযুরক্ত :   

ফি জমাদানের রফিদ, টাকাি িরিিাণ: ...................................... টাকা িাত্র।  

BIM

BIM


