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িবষয:় Financial Management for Executives Financial Management for Executives কােসকােস   িশ ানাথিশ ানাথ   মেনানয়নমেনানয়ন
সেসে ।।

বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম  (িবআইএম)-এর ব াপনায় আগামী ০৩ - ০৭ ফ য়াির,২০১৯ ীঃ রাজ রিব হেত
হ িতবার “Financial Management for Executives” িবষেয় ০৫ ( াচ) িদন াপী সা কালীণ
িশ ণ িবআইএম, ঢাকা ক া ােস অ ি ত হেব। িশ েণ Financial Management-এর Basic িবষেয়র

পাশাপািশ িনে া  িবষয়স েহর উপের  আেরাপ করা হেব:

Balance sheet-assets, equity and liability 
Profit and loss account-matching revenues To expenses
Understanding How Financial Management supports effective
business strategy Using Financial Ratios to evaluate the financial
health of a business 
Sources of Business Funding – Equity and Debt Capital
Capital/ Project Investment Evaluation Technique

 িশ ণ িবষয়াবিল অ  সং  িসউের সি েবশ করা হেয়েছ। িশ ণ িফ ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা (ভ াট ও আয়কর
িতত) মা , যা নগদ/ প-অডার/ চেকর মা েম মহাপিরচালক, িবআইএম, ঢাকা বরাবর পিরেশাধেযা । কাস সং া  য কান

িবষেয় জানার জ  জনাব আিম র, ব াপনা উপেদ া ও কাস-সম য়কাির 
( মাবাইল: ০১৭১৬৫৫১৬৬১, ই- মইল: amenoor.bim@gmail.com) -এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।

উ  িশ েন অংশ হেনর িনিমে  িতিনিধ মেনানয়েনর ে  আপনার সহেযাগীতা একা ভােব কা ।

বণনামেতঃ কাস িসউর ০২ ( ই) ।
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িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)

মাহা দ আেতায়ার রহমান
মহাপিরচালক
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিরচালক ( িশ ণ) এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
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২) পিরচালক, পিরচালক (অথ) এর দ র, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
৩) উ তন শাসিনক কমকতা (অিতির  দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ ই উট অব ােনজেম
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