২০২০ -২১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম সের্মস্টার্ে যাো ভশতে হর্ের্ে তার্েে জন্য শবজ্ঞশি
২০২০ -২১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম সের্মস্টার্ে সে েকল ছাত্র-ছাত্রী ভশতে হর্ের্ছ তার্েে ভশতে ে ফমে , সেজীর্েিন ফমে,
টাকা জমা সেওোে চালান ইতযাশে কর্লর্জ জমা সেওোে েূ চী শনর্চ সেওো হল। ভশতে ে ফমে শনশেেষ্ট
শিপাটের্মন্ট সথর্ক সভশেফাই কর্ে অশফর্ে জমা শের্ত হর্ব।

সয েকল ন্শথ এবং প্রমাণপত্র সেখার্ত এবং জমা শের্ত হর্বেঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.

সভশেশফর্কির্নে েমে সেখার্ত হর্ব
( েমেঃ ১১ টা সথর্ক ৩ সট পেে ন্ত )
অযািশমিন ফমে , সেজীর্েিন ফমে ,
অযাশন্টর্যাশ িং ফমে
অশেশজনাল উচ্চ মাধ্যশমক মাকেিীট

অশফর্ে জমা শের্ত হর্ব
(েমেঃ ১১.৩০ সথর্ক ৪ সট পেে ন্ত)
অযািশমিন ফমে , সেজীর্েিন ফমে ,
অযাশন্টর্যাশ িং ফমে
উচ্চ মাধ্যশমক মাকেিীর্টে শতন কশপ সজেক্স

টাকা জমা সেওোে চালান

টাকা জমা সেওোে চালার্নে এক কশপ
সজেক্স
কাস্ট সের্টেশফর্কর্টে শতন কশপ সজেক্স

অশেশজনাল কাস্ট োর্টেশফর্কট
( SC/ST/OBC A/ OBC B)
অশেশজনাল মাধ্যশমক ও উচ্চ মাধ্যশমর্কে
অযািশমট কািে এবিং উচ্চ মাধ্যশমক পাি
োর্টেশফর্কট ও স্কুল লীশভিং োর্টেশফর্কট

শুধ্ু মাত্র উচ্চ মাধ্যশমক অযািশমট কার্িেে এক
কশপ সজেক্স
এক কশপ ফর্টা

ছাত্র-ছাত্রীর্েে মু র্খ মাস্ক পর্ে ( নাক এবিং মু খ সেন ঢাকা থার্ক ) কর্লর্জ প্রর্বি কের্ত হর্ব এবিং শনশেেষ্ট দূেত্ব
বজাে োখর্ত হর্ব।

ফমে জমা সন্ওোে েূ চ েঃ
কর্ব কার্েে ফমে জমা সন্ওো হর্ব সেটা শন্র্চ সেওো আর্ে
Stream / Subject

Date

B.Com (Hons. & Gen)
B.Sc. ( Gen )

All Students
All Students

07.12.2020
07.12.2020

B.Sc ( Hons.)

All Students

08.12.2020

B.A (Hons. & Gen)পর্েে পৃ ষ্ঠাে

B.A ( HONS. )
&
B.A (GEN)

As per APPLICATION ID
(অযািশমিন ফর্মে ে উপর্ে বাম শের্ক
APPLICATION ID সলখা আর্ছ।)
From
2000002 to
2000851
From
2000853 to
2001590
From
2001591 to
2002355
From
2002357 to
2003218
From
2003224 to
2003985
From
2003987 to
2004749
From
2004751 to
2005680
From
2005682 to
2006747
From
2006753 to
2008211
From
2008216 to
2009968
From
2009970 to
Rest

Date

10.12.2020
11.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
17.12.2020
18.12.2020
19.12.2020
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020

