NATIONAL CADET CORPS
TARAKESWAR DEGREE COLLEGE
Tarakeswar, Hooghly
3 BENGAL Bn NCC
COY- 3/3
Ref.No:…………………………

Date:21/11/2021

বিজ্ঞবি
এতদ্বারা

সংশ্লিষ্ট তারকেশ্বর শ্লিশ্লি েকেকের প্রথম বকষের (২০২১-২২) ছাত্রছাত্রীকের উকেকযে োনাকনা যাকে যয, NCC যত আকবেন েরকত ইেুে ছাত্র- ছাত্রীরা
আগামী 24/11/2021 (বুধবার) যথকে 30/11/2021 (মঙ্গেবার) তাশ্লরকের মকযে
আকবেন েরকত পারকব।
উক্ত তাশ্লরকের মকযে আকবেন পত্র পূরণ েরকত হকব, আকবেন প্রশ্লিযা যযষ হকয
যাওযার পর আর যোনরেম আকবেনপত্র িহণ েরা হকব না।

❖ আবিদনপত্র পূ রবের পদ্ধবি:
শ্লনশ্লেেষ্ট ফমেটি প্রথম বকষের ছাত্র-ছাত্রীকের email-ID যত পাঠাকনা হকব, এবং
েকেকের অশ্লফশ্লসযাে ওকযবসাইট (https://www.tarakeswardegreecollege.org) যথকে
আকবেনপত্রটি িাউনকোি েরা যাকব। এছাডাও Tdc NCC 3/3 অফিফিযাল ফিিবুক
ফেজ ফেকক আকবদনেত্রটি িংগ্রহ করা যাকব (https://www.facebook.com/tdcncc/)।
আকবেনপত্রটি িাউনকোি েকর যসটি শ্লপ্রন্ট আউট েকর স্বহকে পূরণ েকর,
স্ক্োন েকর PDF ফাইে বাশ্লনকয উকেশ্লেত email-ID: tdcncc@gmail.com যত
পাঠাকত হকব।
Physical Eligibility Test (PET) ও Documents verification এর তাফরখ
েকর জাফনকয ফদওযা হকব।

য োগোব োগ নম্বর:
1. 9932320477
2. 9093810814
3. 8145374762
________________________

Sign. of A.N.O.
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আবেদবের শর্তােলী
➢ আকবেনোরীকে অবযেই তারকেশ্বর শ্লিশ্লি েকেকের প্রথম বকষের(20212022) ছাত্র-ছাত্রী হকত হকব।
➢ আকবেনোরীকে উচ্চমাযেশ্লমকে অন্তত 50% নাম্বার শ্লনকয পাস েরকত
হকব।
➢ আকবেনোরীর যারীশ্লরে উচ্চতা যছকেকের যেকত্র 5’6” ফু ট, ও যমকযকের
যেকত্র 5’2” ফু ট হকত হকব।
➢ আকবেনোরীর NCC A সাটিেশ্লফকেট থােকে তাকে অিাশ্লযোর যেওযা
হকব।
➢ আকবেনোরীর যেোযুো বা যযকোকনা রেম সাংস্ক্ৃশ্লতে সাটিেশ্লফকেট
থােকে তাকের অশ্লতশ্লরক্ত যবানাস নম্বর যযাগ হকব আকবেন প্রশ্লিযা যত।
➢ আকবেনোরীর বোংে এোউন্ট থাো বাযেতামূেে।
➢ যোনরেম যরাকগ আিান্ত বা যারীশ্লরেভাকব েুবেে ছাত্র-ছাত্রী আকবেন
েরকত পারকব না।
➢ ভু ে বা অসম্পূণে আকবেনপত্র বাশ্লতে বকে গণে হকব।
______________
Sign. Of A.N.O.
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Application Form for Enrollment of NCC in 2021-22
1. Name of Candidate (In block letters): …………………………………................................................
2. Father’s Name (In block letters): ……………………………………………………………………….………………
3. Date of Birth: (dd/mm/yyyy): ……………………………………………………………………………………………
4. Gender: Male

Recent
Color
photo

Female

5. Aadhar Number: ………………………………….........................................................................................................
6. Passing Year of Last Qualification: .………………………… 7. H.S. Marks in Percentage(%): ………………………………
8. Permanent Address:
Vill: ……………………………………………….… P.O.: ……………….………………………………….
P.S.: ………………………………………………… Dist: ……………………………………………………
Pin Code: …………………………………….….. State: ………………………………….……………..
9.College Name: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. College ID: ……………………............................... 11. College Roll No: ……………………………………….…………….
12.Height:……………………………………………………………… 13. Weight: .…………………………………………………………………
14. Email-ID:………………………………………………………….. 15. Mobile No: ……….……………………………………………………
16. Blood Group: …………............................................ 17. NCC “A” Certificate: Yes

No

18. Sports Certificate (If any): ……………………………………………………………………………………………………………………....
19. Extra Activities (If any): ………………………………………….………………………………………………………………………………..

Declaration:
আমি সজ্ঞানে জাোমি যে উপন াক্ত যেওযা সিস্ত তথ্য মের্ভূল। অতএব েমে প বতীনত উপন াক্ত যেওযা তথ্য র্ভল বনল প্রিামেত হয তাহনল এই আনবেে
পত্রটি বামতল বনল গণ্য হনব।
Date:
Place:

___________________________
Signature of the Candidate

