
 

নম্বর : ৩৬.০৭.০০০০.০১৬.৪৭.০০১.১৮.১৭১   তারিখ : ১১/১১/২০২১ রি: 

 

ননোটিস 

 

রিষয় : রিরিরি ২০২১ সেশনেি ১ম িি ব চূড়ান্ত িিীক্ষাি োরিনমন্টারি িিীক্ষায় অংশগ্রহণ ও েম্বি পুেঃগণো েংক্রান্ত। 

 

রিআইএম কর্তবক িরিচারিত রিরিরি সকাে বেমূনহি ২০২১ রি: রশক্ষািনষ বি সেেকি অংশগ্রহণকািী ১ম িি ব চূড়ান্ত িিীক্ষাি প্রাপ্ত েম্বি 

পুেঃগণোয় আগ্রহী তাঁনেিনক প্ররত রিষনয়ি িন্য ৫০০/- (িাঁচশত) টাকা হানি পুে:গণো রি ব্র্যোক ব্োাংককর ননর্ ধোনরত শোখোয় নিকলোমো 

নিক োনিট নিক র মোধ্যকম িমা রেনয় িমো রনশদেহ সচয়ািম্যাে, কাে বরেি বাহী করমটি, রিরিরি সকানে বে, রিআইএম, ঢাকা িিািি 

আগামী ১৮/১১/২০২১ রি: তারিনখি মনে আনিেে কিাি িন্য  অনুনিাধ কিা হনিা।  

এছাড়া, সেেকি অংশগ্রহণকািী ১ম িি ব চূড়ান্ত িিীক্ষাি িিািনি এক অথিা দুই রিষনয় অকৃতকাে ব হনয়নছে িা অনুিরিত রছনিে 

(অথ বাৎ োনেি িিািি Incomplete িা অেম্পূণ ব িনয়নছ), তানেিনক প্ররত রিষনয়ি িন্য ২,০০০/- (দুই হািাি) টাকা হানি ব্র্যোক 

ব্োাংককর পূর্ ধ ননর্ ধোনরত শোখোয় নিকলোমো নিক োনিট নিক র মোধ্যকম সোনলকমন্টোনর  রীক্ষোর নি িমা রেনয় িমো রনশদেহ সচয়ািম্যাে, 

কাে বরেি বাহী করমটি, রিরিরি সকানে বে, রিআইএম, ঢাকা িিািি আগামী ২২/১১/২০২১ রি: তারিনখি মনে আনিেে কিাি িন্য অনুনিাধ 

কিা হনিা। উকেখ্য, যোরো ইকতোমকধ্য উত্তীর্ ধ (P-1 Completed) হকয়কেন র্ো অনুত্তীর্ ধ (Failed) হকয়কেন তোকদর নকোন নর্ষকয় 

মোকনোন্নয়কনর িন্য সোনলকমন্টোনর  রীক্ষোয় অাংশগ্রহকর্র সুকযোগ ননই। 

রেধ বারিত তারিনখি িনি সকাে অিিানতই আনিেেিত্র গ্রহণ কিা হনি ো। আনিেেিনত্রি েমুো িম ব এতেেংনগ েংযুক্ত কিা হনিা। 

 

                  

          (প্রনকৌ: সমা: সমহ বুি হাোে কনলাি) 

           েেস্য েরচি, কাে বরেি বাহী করমটি। 

                  রিরিরি সকানে বে। 

 

নর্তরর্: 

 

১। সকল অাংশগ্রহর্কোরী (ন নিনি নসশন ২০২১) 

২।  ননোটিস নর্োি ধ 

৩। অনিস কন ।



 

িিািি           তারিখ : 

সচয়ািম্যাে 

কাে বরেি বাহী করমটি 

রিরিরি সকানে বে 

রিআইএম, ঢাকা। 

 

রিষয় : োরিনমন্টারি িিীক্ষায় অংশগ্রহণ প্রেংনগ।  

 

মনহােয়, 

 

আরম রেম্নস্বাক্ষিকািী ২০২১ রি: রশক্ষািনষ বি ১ম িনি বি/২য় িনি বি চূড়ান্ত িিীক্ষায় রেনম্নাক্ত রিষনয় অকৃতকাে ব হওয়ায় োরিনমন্টারি 

িিীক্ষায় অংশগ্রহণ কিনত আগ্রহী। রিরধ সমাতানিক োরিনমন্টারি িিীক্ষাি রেধ বারিত রি িমা সেয়া হনয়নছ (মারে রিরেট েংযুক্ত)।  

 

রিষনয়ি োম (সেেকি রিষনয় োরিনমন্টারি িিীক্ষা রেনত আগ্রহী) : 

১)  

 

২)  

 

অতএি, আমানক উিনিাক্ত রিষয়/রিষয়েমূনহি োরিনমন্টারি িিীক্ষায় অংশগ্রহণ কিাি সুনোগ সেয়াি  িন্য অনুনিাধ কিরছ।  

 

আিোি রিশ্বস্ত, 

 

স্বাক্ষি : 

 

োম   : 

সিাি েং   : 

সেশে  : 

রিরিরি-ি োম  : 

সমািাইি # : 

েংযুরক্ত : 

 ১) মারে রিরেট, টাকাি িরিমাণ                             টাকা মাত্র।  

  



 

িিািি           তারিখ : 

সচয়ািম্যাে 

কাে বরেি বাহী করমটি 

রিরিরি সকানে বে 

রিআইএম, ঢাকা। 

 

রিষয় : িিীক্ষাি উত্তিিনত্রি েম্বি পুে:গণো প্রেংনগ।   

 

মনহােয়, 

 

আরম রেম্নস্বাক্ষিকািী  ২০২১ রি: রশক্ষািনষ বি ১ম িনি বি/২য় িনি বি চূড়ান্ত িিীক্ষাি  রেনম্নাক্ত রিষয়/রিষয়েমূনহি প্রাপ্ত েম্বি পুে:গণোয় 

আগ্রহী। রিরধ সমাতানিক উত্তিিনত্রি প্রাপ্ত েম্বি পুে:গণোি রেধ বারিত রি িমা সেয়া হনয়নছ (মারে-রিরেট েংযুক্ত)।  

 

রিষনয়ি োম (সেেকি রিষনয়ি প্রাপ্ত েম্বি পুে:গণোয় আগ্রহী) : 

১)  

২) 

৩) 

৪) 

৫)  

 

অতএি, আমাি উিনিাক্ত রিষয়/রিষয়েমূনহি প্রাপ্ত েম্বি পুে:গণোি রিষনয় প্রনয়ািেীয় ব্যিিা গ্রহনণি িন্য অনুনিাধ কিরছ।  

 

আিোি রিশ্বস্ত, 

 

স্বাক্ষি : 

 

োম   : 

সিাি েং   : 

সেশে  : 

রিরিরি-ি োম  : 

সমািাইি # : 

 

েংযুরক্ত : 

 ১) মারে-রিরেট, টাকাি িরিমাণ                             টাকা মাত্র।  

 


