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ন র ৩৬.০৭.০০০০.০১৬.৪০.০০১.২২.৯৩ তািরখ: 
১৪ নেভ র ২০২২

২৯ কািতক ১৪২৯

িব ি / না শ

িবষয:় িপিজ িডিপিজ িড   ২০২২২০২২   িশ াবেষরিশ াবেষর   ২য়২য়  পবপব   িমডটামিমডটাম   পরী ারপরী ার   নন ।।

সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, চয়ার ান, কাযিনবাহী কিম , িপিজিড কােসস-এর অ েমাদন েম িপিজিড
২০২২ সশেনর ২য় পেবর িমডটাম পরী াস হ িনে া  সময় িচ অ যায়ী   ক া ােস যথাযথ া িবিধ মেন সশরীের
অ ি ত হেব:

পরী ারপরী ার   
ত ািরখত ািরখ িপ িজিডিপ িজিড পরী ারপরী ার   িবষয়িবষয় পরী ারপরী ার   সময় িচসময় িচ

২৪/১১/২০২২
হ িতবার

PGDHRM Human Resource Development স া ০৭:০০ – রাত 
০৮:০০

PGDFM Income Tax & VAT
রাত ০৮:৩০ – রাত 
০৯:৩০

PGDMM Marketing Management
PGDIM Marketing Management
PGDCS Data Communication & Networking

২৭/১১/২০২২
রিববার

PGDHRM Strategic HR Planning স া ০৭:০০ – রাত 
০৮:০০

PGDFM Advanced Financial Management

রাত ০৮:৩০ – রাত 
০৯:৩০

PGDMM Service Marketing
PGDIM Quantitative Management

PGDCS Database Management System-II 
(Software Development)

৩০/১১/২০২২
ধবার

PGDHRM Labour Laws স া ০৭:০০ – রাত 
০৮:০০

PGDFM Financial Auditing
রাত ০৮:৩০ – রাত 
০৯:৩০

PGDMM e-Marketing
PGDIM Labour Laws
PGDCS System Analysis & Design

০৩/১২/২০২২
শিনবার

PGDHRM Industrial Relations স া ০৭:০০ – রাত 
০৮:০০

PGDFM Computer Application in Financial 
Management

রাত ০৮:৩০ – রাত 
০৯:৩০

PGDMM International Marketing
PGDIM Cost Accounting
PGDCS Operating System (Linux)

১



০৬/১২/২০২২
ম লবার

PGDHRM Industrial Safety & Health স া ০৭:০০ – রাত 
০৮:০০

PGDFM Principles & Practices of Banking

রাত ০৮:৩০ – রাত 
০৯:৩০

PGDMM Brand Management
PGDIM Industrial Health & Safety

PGDCS e-Commerce and Web Programming 
(Server side)

১৪-১১-২০২২
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 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) অংশ হণকারী (সকল), িপিজিড সশন ২০২২

২


