
 

$ বফজ্ঞবি $ 
Date: 08.10.2021 

 
এতদ্দ্বাযা (বক্ষাফলষ ২০২১-২২) প্রথভ সবভস্টারযয কর ছাত্র-ছাত্রীরক জানারনা রে সম, করকাতা 
বফশ্ববফদযাররেয বফজ্ঞবি নং DR/CUS/548/21 dtd. 04/10/2021 অনুোেী সযবজরোরনয পভষ বপরা 
শুরু রফ অন-রাইরনয ভাধযরভ আগাভী ১৮/১০/২০২১ (রাভাফায) সথরক। সযবজরোন পভষ বপরা 
কযায ভরে বক বক কযনীে- 

  
অনুভতযনুারয 
বিচায-ইন-চাজষ 

 
 

সযবজরোন পভষ বপরারয তাবযখ ১৮/১০/২০২১ সথরক ০৫/১১/২০২১ মষন্ত। 
অন-রাইন পভষ বপরারয জনয ওরেফ বিকানা www.sukantacollege.org 
সযবজরোন পভষ বপরারয ভে সম ভস্ত 
অবযবজনার ডকুরভন্ট ার সদওো বনবদষষ্ট 
াইরজয আররাড কযরত রফ।  
(ডকুরভন্ট আররাড কযায ভে ববউরত 
সদরখ বনরত রফ অস্পষ্ট থাকরর ফাবতর রে 
মারফ) 

1) ারািষ াইরজয যঙীন ছবফ (20-50 KB) 
2) উচ্চ ভাধযবভরকয ভাকষীি (150-200 KB) 
3) উচ্চ ভাধযবভরকয এডবভি (150-200 KB) 
4) ভাধযবভরকয এডবভি (150-200 KB) 
5) াদা কাগরজ ব (20-50 KB) 
6) কাস্ট াবিষবপরকি (মবদ থাক) (150-200 KB) 
7) ূরফষ সকান করররজ ববতষ রে থাকরর তায 

সযবজরোন াবিষবপরকি (মবদ থাক) (150-200 KB) 
সযবজরোন পভষ –এয াডষকব  অন-
রাইরন আররাড কযা ভস্ত ডকুরভন্টরয 
সজযক্স করররজ জভা কযরত রফ। 
 

০৮/১১/২০২১ (রাভফায)- ভস্ত অনাষ 
০৯/১১/২০২১ (ভঙ্গরফায)- া-সকারষয ভস্ত ছাত্র 
১০/১১/২০২১ ও  ১১/১১/২০২১   
(ফুধফায ও  ফৃস্পবতফায)- া-সকারষয ভস্ত ছাত্রী 

একই ারথ করররজ ববতষয আরফদন ত্র 
জভা সনওো রফ। 

উবয উরেবখত ডকুরভন্ট  বফদযাররেয া 
াবিষবপরকি (অবযবজনার) ও ববতষয যবরদয সজযক্স জভা 
কযরত রফ।  

করররজ ববতষয ভরে সকান তথয বুর বদরে থাকরর সযবজরোন পভষ বপরারয ূরফষ তা ংরাধন করয 
বনরত রফ নতুফা বফশ্ববফদযাররেয সযবজরোন ফাবতর রে মারফ। ংরাধরনয জনয ওরেফাইরি 
সদওো সিকবনকযার সল্প রাইন নম্বরয সাোিস্ আ করয একবি বনবদষষ্ট পযরভরি বফলেবি জানারত রফ 
তথয । বনরে পযরভি মুক্ত কযা র। 



FORMAT 

 

প্রবত 

ভাননীে বিচায-ইন-চাজষ, 
ুকান্ত কররজ 

সাোঃ বাঙ্গনখারী, থানা- ফান্তী, সজরা- ২৪ যগণা (দোঃ) 
 

বফলে: আভায সদওো তরথযয বুর ংরাধরনয জনয আরফদন। 
ভাে, 

আভায বফনীত বনরফদন এই সম, আবভ আনায করররজয বক্ষাফলষ- ২০২১-২২ এয প্রথভ 
সবভস্টারযয ছাত্র/ছাা্ত্রী। আবভ করররজ ববতষয ভরে আভায সদওো করেকবি তথয বুর থাকায জনয 
ংরাধন কযরত চাই। বনরে বফরদ উরেখ কযরাভ। 

অতএফ ভারেয ভীর আভায একান্ত অনুরযাধ মাারত উক্ত বুর তরথযয ংরাধন ে তায 
জনয আনায দৃবষ্ট আকলষণ কযবছ। 

ইবত 

বফনীত- 
 

Name: 

 

Application ID: SC  
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***** রঙ্গ মা সদরখ ংরাধন কযরত রফ তায কব মুক্ত কযরত রফ। 


