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রিরিরি ২০২২ রিক্ষাবর্ষ েি ১ম িব ে রমিটাম ে সারির্মন্টারি/মার্নান্নয়ন িিীক্ষায় অংিগ্রহর্ণি আর্বদন সংক্রান্ত ননাটিস 

 

 

স্টিস্টজস্টড ২০২২ স্টশক্ষাবদষ ের অাংশগ্রহণকারীবৃদের অবগস্টির জন্য জানাদনা যাদে সয, ১ে িব ে স্টেডটাে ে িরীক্ষার ফলাফল ইদিােদে 

স্টবআইএে-এর ওদেব াইদট প্রকাস্টশি হদেদে। সয কল অাংশগ্রহণকারী ১ে িব ে স্টেডটাে ে িরীক্ষার সকান স্টবষদে অনুিস্টিি স্টেদলন বা 

োদনান্নেন িরীক্ষাে অাংশগ্রহণ করদি আগ্রহী, িাদেরদক প্রস্টি স্টবষদের জন্য ১,০০০/- (টাকা এক হাজার োত্র) হাদর ব্র্যাক ব্াাংদকর 

স্টনর্ োস্টরি শাখাে  াস্টিদেন্টাস্টর িরীক্ষার স্টফ জো প্রোন করদি হদব। এিে দে  াংযুক্ত ফে ে পূরণপূব েক, স্টফ জো প্রোদনর রস্টশে  হকাদর 

আদবেনিত্র স্টবআইএে-এর স্টিস্টজস্টড স ল-এ (কক্ষ নাং ১১২ ও ১১৩, প্রশা স্টনক ভবন) বা  াংস্টিষ্ট কযাম্পাদ  আগােী ১৭ আগি ২০২২ 

িাস্টরদখর েদে জো প্রোন করদি হদব। স্টনর্ োস্টরি িাস্টরদখর ির সকান আদবেন গ্রহণ করা হদবনা।  

 

২। PGDHRM-এর ‘Statistics & ICT’, PGDFM-এর ‘Statistics & Business Economics’ এবাং 

PGDMM -এর ‘Applied Statistics & ICT’  স্টিস্টলিভাদব একটি স্টবষে স্টবর্াে, এ কল স্টবষদের ফলাফল একদত্র গণনা 

করা হে। এ কল স্টবষদের সয সকান একটি অাংদশ আলাোভাদব িরীক্ষাে অাংশগ্রহদণর সুদযাগ নাই। এ কল স্টবষদে  াস্টিদেন্টাস্টর বা 

োদনান্নেন িরীক্ষাে অাংশগ্রহদণর জন্য আগ্রহী অাংশগ্রহণকারীবৃেদক দুইটি অাংদশ একস্টত্রিভাদব অাংশগ্রহদণর আদবেন করদি হদব এবাং 

এ বাবে একটি স্টবষদের  াস্টিদেন্টাস্টর িরীক্ষার স্টফ জো প্রোন করদি হদব।  

 

৩। স্টেডটাে ে িরীক্ষাে পৃথকভাদব সকান িা  োকে নাই; প্রস্টিটি স্টবষদে স্টেডটাে ে, ক্লা  উিস্টিস্টি, ক্লা  সটি ও চূড়ান্ত িরীক্ষার  স্টিস্টলি 

নম্বদরর স্টভস্টিদি উক্ত স্টবষদের নম্বর ও সগ্রড স্টনর্ োস্টরি হদে থাদক।   

           

 

 

(প্রর্ ৌ. নমা: নমহ্বুব হাসান  র্লাল) 

সদস্য-সরিব,  ার্ েরনব োহী  রমটি 

রিরিরি ন ার্স েস। 

রবতিণ: 

১) মহািরিিাল , রবআইএম ও নিয়ািম্যান,  ার্ েরনব োহী  রমটি, রিরিরি ন ার্স েস, রবআইএম, ঢা া। 

২) িরিিাল  (স ল), রবআইএম, ঢা া। 

৩) উি-িরিিাল , রবআইএম, িট্টগ্রাম  যাম্পাস/উি-িরিিাল  (অ:দা:), রবআইএম, খুলনা  যাম্পাস। 

৪) নিিািলীিাি (স ল), রবআইএম, ঢা া। 

৫) ননাটিস নবাি ে, রির্িামা নসল, রবআইএম, ঢা া, রবআইএম ওর্য়বসাইট ও ই-নমইল ( রিরিরি ২০২২-এি স ল অংিগ্রহণ ািীি 

অবগরতি িন্য)। 

৬) অরিস িাইল। 

 



 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।  
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