তারেক র িডি কেলজ
তারেক র, গলী

িব ি
পুেরােনা ক ােটগরীর অনাস থেক পােশ

াজুেয়ট হবার জন আেবদন হণ

য সব পুেরােনা ক ােটগরীর িবএ/ িবকম/ িবএসিস অনাস ছা ছা ী শষ
পাট-৩ পরী া িদেয়েছা অথচ পাশ কেরািন তােদর পাশ
াজুেয়ট হবার
সুেযাগ থাকেছ যিদ িন িলিখতভােব যাগ হও তাহেল বুধবার (১৯/১/২০২১)
অবশ ই কেলজ অিফেস িনেচর আেবদন প (ডকুেম সহ যা িনেচ বিণত)
পূরণ কের অিফেস জমা িদেত হেব।
িনয়মাবলী১) ১৬ বা ১৭ Prefix এর অনাস ছা ছা ীেদর পাট-১ ও পাট-২ পাশ
পপার িলেত পাশ থাকেত হেব।
২) ১৬ বা ১৭ Prefix এর অনাস ছা ছা ীেদর পাট-১ ও পাট-২ অনাস থাকেত
হেব (অথাৎ ৪০ শতাংশ ন র থাকেত হেব) আর পাট-৩ ত নূন তম ১২০
থাকেত হেব। পাট-৩ ত অনাস ন র থাকেল চলেব না।
িক িক লাগেব১) পাট-৩ এর অির জনাল মাকসীটও ২ কিপ জর ।
২) পাট-১ ও পাট-২ এর “Q” মাকসীট ও অ াডিমেটর ২ কিপ জর ।
৩) র জে শেনর ২কিপ জর ।
৪) ভিরিফেকশেনর জন সম অির জনাল।
শষ তািরখ- বুধবার ১৯/১/২০২১) পয ।

িনেচর আেবদনপ

ট Print বার কের পূরণ কের জমা িদেত হেব।

তাং- 24/12/2021
অধ
ডঃঅমলকা হাট
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