
বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম  
৪, সাবহানবাগ, িমর র রাড, ঢাকা 

www.bim.gov.bd 
পা - া েয়ট ািডজ (িডে ামা সল)

ন র ৩৬.০৭.০০০০.০১৬.৪০.০০১.২২.৮৬ তািরখ: 
২৭ অে াবর ২০২২

১১ কািতক ১৪২৯

িব ি / না শ

িবষয:় িপিজ িডিপিজ িড   ২০২২২০২২   সশেনরসশেনর   ১ম১ম   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 ২০২২ সশেনর যসকল অংশ হণকারী তােদর ১ম 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 ০৩০৩//১১১১ //২০২২২০২২   িি : : তা িরেখরতািরেখর   মেমে  আেবদন করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
 
এছাড়া, যসকল অংশ হণকারী ১ম 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 িত িবষেয়র জ  ২,০০০/- ( ই হাজার) টাকা হাের
সাি েম াির পরী ার িফ াক াংেকর িনধািরত শাখায় িডে ামািডে ামা   িডেপা িজটিডেপািজট   ি েপরি েপর  মা েম সাি েম াির পরী ার িফ
জমা িদেয় জমা রিশদসহ চয়ার ান, কাযিনবাহী কিম , িপিজিড কােসস, িবআইএম, ঢাকা বরাবর আগামী
০৯০৯//১১১১ //২০২২২০২২   িি : : তা িরেখরতািরেখর   মেমে  আেবদন করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

উে , যারা ১ম পেব উ ীণ (P-1 Completed) 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।

২৭-১০-২০২২
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
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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 ২০২২
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