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িিািি
সচয়ািম্যাে
কাে বরেি বাহী করেটি
রিরিরি সকানে বে
রিআইএে, ঢাকা।

তারিখ :

রিষয় : োরিনেন্টারি িিীক্ষায় অংশগ্রহণ প্রেংনগ।
েনহােয়,
আরে রেম্নস্বাক্ষিকািী ২০২০ রি: রশক্ষািনষ বি ১ে িনি বি/২য় িনি বি চূড়ান্ত িিীক্ষায় রেনম্নাক্ত রিষনয় অকৃতকাে ব হওয়ায় োরিনেন্টারি
িিীক্ষায় অংশগ্রহণ কিনত আগ্রহী। রিরধ সোতানিক োরিনেন্টারি িিীক্ষাি রেধ বারিত রি িো সেয়া হনয়নছ (োরে রিরেট েংযুক্ত)।
রিষনয়ি োে (সেেকি রিষনয় োরিনেন্টারি িিীক্ষা রেনত আগ্রহী) :
১)
২)
অতএি, আোনক উিনিাক্ত রিষয়/রিষয়েমূনহি োরিনেন্টারি িিীক্ষায় অংশগ্রহণ কিাি সুনোগ সেয়াি িন্য অনুনিাধ কিরছ।
আিোি রিশ্বস্ত,
স্বাক্ষি :
োে

:

সিাি েং :
সেশে

:

রিনিাোি োে

:

সোিাইি #

:

েংযুরক্ত :
১)

োরে রিরেট, টাকাি িরিোণ

টাকা োত্র।

িিািি
সচয়ািম্যাে
কাে বরেি বাহী করেটি
রিরিরি সকানে বে
রিআইএে, ঢাকা।

তারিখ :

রিষয় : িিীক্ষাি উত্তিিনত্রি েম্বি পুে:গণো প্রেংনগ।
েনহােয়,
আরে রেম্নস্বাক্ষিকািী ২০২০ রি: রশক্ষািনষ বি ১ে িনি বি/২য় িনি বি চূড়ান্ত িিীক্ষাি রেনম্নাক্ত রিষয়/রিষয়েমূনহি প্রাপ্ত েম্বি পুে:গণো
কিানত আগ্রহী। রিরধ সোতানিক উত্তিিনত্রি প্রাপ্ত েম্বি পুে:গণোি রেধ বারিত রি িো সেয়া হনয়নছ (োরে-রিরেট েংযুক্ত)।
রিষনয়ি োে (সেেকি রিষনয়ি প্রাপ্ত েম্বি পুে:গণো কিানত আগ্রহী) :
১)
২)
৩)
৪)
৫)
অতএি, আোি উিনিাক্ত রিষয়/রিষয়েমূনহি প্রাপ্ত েম্বি পুে:গণোি রিষনয় প্রনয়ািেীয় ব্যিিা গ্রহনণি িন্য অনুনিাধ কিরছ।
আিোি রিশ্বস্ত,
স্বাক্ষি :
োে

:

সিাি েং :
সেশে

:

রিনিাোি োে

:

সোিাইি #

:

েংযুরক্ত :
১)

োরে-রিরেট, টাকাি িরিোণ

টাকা োত্র।

