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২০২2 িশ াবেষ ৩য় িণেত ১ম অেপ মান তািলকা থেক 2 পযােয় িশ াথ েদর ভিত িব ি : 

 

2022 িশ াবেষ ৩য় িণেত ভিতর জ  অনলাইন লটািরেত 1ম অেপ মান তািলকা থেক িনবািচত িশ াথ েদর িন  
িলিখত তািরেখ ভিতর জ  কেরানা িশ াচার কেঠারভােব মেন একজন অিভভাবকসহ (িপতা/মাতা) িশ াথ েক উপি ত থাকেত 
হেব। উে  য, িনধািরত সমেয় ভিতেত থ হেল ভিত িনবাচন বািলত বেল গ  হেব।    
 

1। ভিতর তািরখ : 02/01/২০২2 ি : থেক 03/01/২০২2 ি : পয  

2। সময়  : ১0 টা থেক িবকাল 2 টা পয  

3। ৩য় িণর ভিত িফস : 1550(নগেদর সািভস চাজসহ) টাকা। 

4। কান অব ােতই িশফট পিরবতন করা যােব না। 
 

িশ াথ েদর ভিতর সময় েয়াজনীয় কাগজপ : 
 

1। অনলাইন আেবদন পে র রি ন কিপ। 

2। অন লাইন জ  সনেদর (১৭ িডিজট) লকিপ ও 1ম িণর কমকতা ক ক সত ািয়ত ছায়ািলিপ। 

3। পাসেপাট আকােরর রি ন ছিব- 1কিপ 

4। িপতা ও মাতার জাতীয় পিরচয়পে র 1ম িণর কমকতা ক ক সত ািয়ত ছায়ািলিপ। 

5। েব অিধত িব ালেয়র ছাড়পে র লকিপ (ছাড়পে  িব ালেয় ভিত রিজ াের িমক ন র ও ভিতর সাল উে খ থাকেত হেব) । 

6। 9ম িণর ে  িশ া বােডর রিজ শন কােডর সত ািয়ত ছায়ািলিপ। 

7। জ সনদ, আেবদনপ  ও িব ালয় ছাড়পে র সকল তে  িমল থাকেত হেব।) 

8। িশ াথ র রে র েপর ডা ারী সনদ। 

৯। কাটার সমথেন যাবতীয় মানক কাগেজর সত ািয়ত ছায়ািলিপসহ ল সনদ অনেত হেব। 
 

৩য় িণেত অেপ মান তািলকা থেক িদবা ও ভাতী শাখায় িনবািচত িশ াথ েদর তািলকা: 
 

ম িশ াথ ীর, িপতা ও মাতার নাম এবং সল ফান ন র ইউজার আইিড কাটা শাখা 
০১ IRFAN AHMED TAMEEM Father- MD. IBNUL 

HOQUE Mother- MOST. TANJINA AFROJ 
KHANOM Mobile- 8801759160794 

GVLPRQIURN  
B.Reg-2013859751 7379774 

সাধারণ িদবা 

02 SHANZID CHOWDHORY NEER Father- MD 
MAMUN CHOWDHORY Mother- SHAKILA 
CHOWDHURY Mobile- 8801714353408 

GVCNZOHUWX  
B.Reg-2014412160 6261880 

ি েযা া ভাতী 

                  

আ  রায়হান িমজা র রহমান 
ধান িশ ক 

রং র িজলা ল, রং র। 

ফান : 0521-63416 


