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তারিখিঃ ১৫ ই হম ২০১৯ রিষ্টাব্দ

ঈদ পূর্রমেনী
ে
এবিং হসরেলেশন হপ্রাগ্রাম-২০১৯
এতদ্বািা রিচ্ এক্সিলেন্ট মালকেট িং রেিঃ এি সকে রবজলনস পা ে নািলদি অতযন্ত আনলেি সালে জানালনা যালে হয,
আমালদি রবজলনসলক আিও গরতশীে কিাি েলযয রিচ্ এক্সিলেন্ট মালকেট িং রেিঃ ঈদ পূর্রমেনী
ে
ও হসরেলেশন হপ্রাগ্রালমি
আলযাজন কিলত যালে।
আশা করি উক্ত হসরেলেশন হপ্রাগ্রামট কালজ োরগলয আপনািা ইক্সিযা (দাক্সজরে েিং) য যি এরচভাি ও পযালকজ হসে এি
মাধ্যলম আপনাি ট ম হক বযবসারযকভালব সলবাচ্চ
ে স্থালন রনলয হযলত অলনকািংলশই সেজ কলি রদলব।
❖
❖
❖
❖
❖

রবলশষ আকষর্িঃ
ে ডািঃ আেমাসুি িেমান, ইন্টািনযাশনাে হমাট লভ ি এবিং প্ররশযক েযাক ইউরনভারসট ে ।
হভনুযিঃ করচকাাঁচা রমেন হমো, হসগুনবারগচা, ঢাকা ।
হপ্রাগ্রালমি তারিখ ১৫ ই জুন ২০১৯ রিষ্টাব্দ ।
হসরেলেশন অিাি ১০ হম হেলক ১০ ই জুন ২০১৯ ইিং পযন্তে ।
উক্ত হপ্রাগ্রালম রবরভন্ন কযা াগরিলত হসরেলেশন প্রদান কিা েলব।

❖ হসরেলেশন কযা াগরি ও শতে সমূে রনলে প্রদান কিা েলোিঃ
ক্ররমক নিং
কযা াগরি
০১

হবস্ট হসোি

০২

নতয ন পদবী অজেন

শতে সমূে

উপযুক্ত সমলযি মলধ্য যািা ১০ ট পযালকজ হিিাি কিলবন। উলেখয
হয, হবস্ট হপলকজ হসোিলদি মলধ্য প্রেম ,রদ্বতীয এবিং তৃতীয স্থান
অরধ্কািীলদি রবলশষভালব সম্মারনত কিা েলব ।
হয সকে পা ে নাি গন উলেরখত সমলয নতয ন পদবী অজেন কিলব।

০৩

প মযারচিং

উক্ত সমলযি মলধ্য, প্রেম রতনজন প মযারচিং হোল্ডাি হক রবলশষভালব
সম্মাননা প্রদান কিা েলব।

০৪

প আনাি
ে

উক্ত সমলযি মলধ্য, প্রেম রতনজন প আনািলক
ে
রবলশষভালব সম্মাননা
প্রদান কিা েলব।

০৫

ইক্সিযা য যি এরচভাি

উক্ত সমলযি মলধ্য, যািা ৩০ মযারচিং ইনকাম কলি ইক্সিযা য ি এরচভ
কিলবন।

০৬

ইক্সিযা য যি পযালকজ হক্রতা

উক্ত সমলযি মলধ্য, যািা ইক্সিযা য যি পযালকজ ক্রয কলি REML এি
সদসয েলবন।

০৭

হবস্ট রেডাি

উক্ত ঈদ পূর্রমেনী
ে
এবিং হসরেলেশন হপ্রাগ্রাম বাস্তবাযলনি জনয হয
রেডািগন সারবক
ে ভালব সলবাচ্চ
ে সক্সক্রয অযারিরভট প্রদান কিলবন।

০৮

হেস্ট এলসারসলয

০৯

ইক্সিযা য যি পযালকজ হসেস

১০

হবস্ট হেরড রেডাি

হপ্রাগ্রাম বাস্তবাযন কিাি জনয হয সকে এলসারসলয সলবাচ্চ
ে হসে
এরচভাি এবিং উপরস্থরত রনশ্চযতা কিলবন।
উক্ত সমলযি মলধ্য সবরনে
ে
৩ ট হেলক সলবাচ্চ
ে ইক্সিযা য যি পযালকজ
হসোিলক হসরেলেশন প্রদান কিা েলব।
উক্ত কযা াগরি গুরেি মলধ্য প্রলতযক কযা াগরিলত একজন কলি হবস্ট
হেরড রেডাি হক হসরেলেশন প্রদান কিা েলব।

আশা করি উক্ত হসরেলেশন হপ্রাগ্রালমি মাধ্যলম আপনালদি রবজলনলসি গরত বৃক্সি কলি আিও এরগলয রনলয যাওযাি জনয সাহায্য
কিলব।
হমািঃ মাজাোরুে ইসোম
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