
  

 

 
আর্ম ি ইনর্িটিউি অব র্বজননস অযাডর্মর্ননেশন (আর্ম ি আইর্বএ) 

 

বাাংলাদেশ ইউনিভানস িটি অব প্রদেশিালস (নবইউনি) অনিভুক্ত ইিনিটিউি 

জালালাবাে সসিানিবাস, নসদলি ৩১০০ 

 

ভর্তি র্বজ্ঞর্ি: র্বর্বএ (স্নাতক) প্রাগ্রাম (র্শক্ষাবর্ ি: জুলাই ২০২৩) 

 
১. আনম ি ইন্সটিটিউি অব নবজদিস অয্াডনমনিদেশি স াগ্য প্রার্থীদের চার বছর সমযােী নবনবএ (বয্াদচলর অব নবজদিস 

অয্াডনমনিেশি) সপ্রাগ্রাদম ভনতির প্রার্থনমক আদবেি আহ্বাি করদছ। প্রার্থনমক আদবেিকারীদের মদিয সর্থদক আদবেিিত্র 

 াচাই-বাছাইদযর ির সদব িাচ্চ িাাঁচ হাজার নশক্ষার্থীদক ভনতি িরীক্ষায অাংশগ্রহদের সদু াগ্ সেওযা হদব। 

  
 

আদবেি শুরু মাচি ০২, ২০২৩ 

আদবেদির সশষ তানরখ এনপ্রল ১০, ২০২৩ 

ভনতি িরীক্ষার জুন ২০২৩ (সম্ভাবয) 

 

২. 

 

ভর্তির জনয প্ াগ্যতা: স  সকাদিা নবভাগ্ সর্থদক এসএসনস এবাং এইচএসনস বা সমমাদির িরীক্ষায উত্তীে ি হদল আদবেি করদত 

িারদব - 
 

ক. এসএসনস িরীক্ষায িযযিতম জজনিএ ৩.৫ ও এইচএসনস িরীক্ষায িযযিতম জজনিএ ৩.২৫ এবাং একদত্র িযযিতম 

জজনিএ ৭.০০ র্থাকা আবশযক। 

 

খ. জজনসই ও-সলদভল এবাং জজনসই এ-সলদভদল িযযিতম গ্ড় সগ্রড িদযন্ট  র্থাক্রদম ২.৫০ ও ২.০০ র্থাকদত হদব। এ ছাড়া, 

উভয সলদভদলর সকাদিা নবষদয 'এে' সগ্রড গ্রহেদ াগ্য িয।   

 

৩. আনবদননর রাথর্মক ধাপসমূহ:  স্মািিদোি, লযািিি বা কম্পিউিাদরর মািযদম অিলাইদি আদবেি করা  াদব:  
 

ক. আদবেি গ্রহদির ওদযবসাইি: জদযি আনম ি আইনবএ ডিকম (https://joinarmyiba.com)-এ প্রদবশ করদত হদব। 

 

খ. সরাসনর নবিামযদলয সরজজদেশি করদত ওদযবসাইদির ‘আদবেি’ িাতা সর্থদক আদবেি েরম িযরে করদত হদব। 

 

গ্. সটিকভাদব আদবেি প্রজক্রযা সিন্ন হদল, নশক্ষার্থীরা আদবেিিদত্র প্রেত্ত মুদিাদোদি স্বযাংজক্রযভাদব প্রার্থনমক 

আদবেি নিজিতকরে বাতিা িাদব। 

 

ঘ. প্রার্থনমকভাদব আদবেি বাছাইদযর ির এক কম িনেবদসর মদিয স াগ্য প্রার্থীদক বাতিা িািাদিা হদব। বাতিায ভনতি 

িরীক্ষায অাংশগ্রহি নিজিতকরে নে প্রোি করার নিদেিশিা িাওযা  াদব।  

 

ঙ. নে জমা সেওযার ির বাতিায সেওযা নলাংদক ছনব ও স্বাক্ষরসহ অিযািয তর্থয সাংদ াজি করদত হদব। 

 

চ. ওদযবসাইদির ‘প্রদবশিত্র’্অিশদি প্রদবশ কদর আদবেদির আইনড নলদখ ‘সাংরক্ষে’ বািি নিক করদল, প্রদবশিত্র 

ডাউিদলাড হদব। 

 

৪. অথ ি রদানপদ্ধর্ত: নিবানচিত আদবেিকারীদের ভনতি িরীক্ষা অাংশগ্রহে নে নহদসদব ১০০০ িাকা বাাংলাদেশ ডাক নবভাদগ্র 

নডজজিাল নেিযাজন্সযাল সানভিস 'িগ্ে' মািযদম উদেনখত মাদচিন্ট িম্বদর: +8801797925566 িািাদত হদব এবাং আদবেিিদত্রর 

নচনিত স্থাদি ট্রািদজকশি আইনড নলখদত হদব।  

 

৫. ভর্তি পরীক্ষার র্বর্য়সমূহ: ইাংদরজজ, গ্নেত ও সািারে প্রবেতা এবাং সািারে জ্ঞাি।  

 

৬. র্নব িাচন পদ্ধর্ত: বাাংলাদেশী আদবেিকারীরা নলনখত এবাং ভাইভা প্রজক্রযার মািযদম চযড়িান্তভাদব ভনতির জদিয নিব িানচত হদব। 

 

ক. র্লর্খত পরীক্ষা: নলনখত িরীক্ষায উত্তীে ি হওযার জিয আদবেিকারীদের অবশযই উনেনখত প্রনতটি নবষদয িযযিতম 

িম্বর অজিি করদত হদব। 

 

খ. ভাইভা: আদবেিকারীদের নলনখত িরীক্ষার েলােদলর নভনত্তদত সমৌনখক িনরক্ষার জিয বাছাই করা হদব। ভনতি 

িরীক্ষা এবাং এসএসনস, এইচএসনস বা সমমাি িরীক্ষার েলােদলর সমন্বদয চযড়ান্ত সমিাতানলকা ততনর করা হদব। 

 

৭. তথয সহায়তা প্কন্দ্র: আরও তদর্থযর জিয তর্থয সহাযতা সকদে স াগ্াদ াগ্ করা স দত িাদর: +8801741080382 

(সহাযািসঅযাি)। আনম ি আইনবএ’র চলনত বছদরর ভনতি কা িক্রদম সহদ ানগ্তা করদছ থ্রু ইনড নলনমদিড।  
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প্মাহাম্মদ কাওছার র্ময়া 

উি িনরচালক (একাদডনম ও সপ্রাগ্রাম) 

  


