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তারিখঃ ১২-০১-২০২২ ররঃ

২০২২ রিক্ষাবর্ষ ে ৯ম

শ্রেরির্ত (শুধুমাত্র শ্র

ার্ের্ে থাকাি ির্তে) ভরতেি জন্য
১ম অর্েক্ষমান তারেকা র্ত রনব োরিত রিক্ষাথীর্েি ভরতেি তারিখ ও রি সংক্রান্ত রবজ্ঞরতঃ

( ৫ম বাি )
২০২২ রিক্ষাবর্ষ ে িংপুি সিকারি বারেকা উচ্চ রবদ্যাের্ে ৯ম শ্রেরির্ত (শুধুমাত্র শ্র ার্ের্ে থাকাি ির্তে) ভরতেি জন্য
১ম অর্েক্ষমান তারেকা (৫ম বাি) র্ত রনব োরিত রিক্ষাথীর্েি রনম্ন তারির্খ ভরতে কিা র্ব।

রনরে েষ্ট তারিখ ও সমর্ে ভরতে না র্ে ভরতে রনব োিন বারতে র্ব।
ভরতেি তারিখ

১৩-০১-২০২২ ররঃ

সমে

দুপুি ১২:০০ রমরনট

ভরতেি রি

র্ত ০২:৩ ০ রমরনট

শ্রসিন রি ১,২১১/-,
শ্র ার্েে রিঃ এককােীন ২,৫০০/- ও মারসক থাকা-খাওো বাবে ২,৫০০/-(জানুোরি-২০২২)
সব ের্মাট ৬,২১১/- (ছে াজাি দুইিত এগাি টাকা)

দ্রষ্টব্যঃ
ভরতেি সমে অবশ্যই রিক্ষাথীর্ক উেরিত থাকর্ত র্ব।
রনব োরিত রিক্ষাথীর্েি ভরতে সংক্রান্ত ০১ প্রি তথ্যিিম শ্রেরিরিক্ষর্কি রনকট র্ত গ্র ি কর্ি এবং যথাযথভার্ব
পূিি কর্ি প্রর্োজনীে েরেোরেস শ্রেরিরিক্ষর্কি রনকট ভরতে রিস জমা রের্ত র্ব।
রিক্ষাথীর্ক অবশ্যই েটারিি িোির্ে রনব োরিত রিির্ট ভরতে র্ত র্ব। শ্রকানক্রর্ম রিিট েরিবতেন কিা র্ব না।

প্রর্োজনীে েরেোেীঃ
রিক্ষাথীি অনোইন আর্বের্নি Applicant’s Copy জমা রের্ত র্ব।
রিক্ষাথীি েটারিি িোির্েি অনোইন করে জমা রের্ত র্ব।
রিক্ষাথীি ০১ করে োসর্োট ে সাইর্জি িরিন ছরব।
রিক্ষাথীি জন্মরনবন্ধন সনর্েি ির্টাকরে (মূেকরে অবশ্যই শ্রেখার্ত র্ব)।
রিক্ষাথীি বাবা ও মা এি NID/স্মাট ে কার্ডেি ির্টাকরে (মূেকরে অবশ্যই শ্রেখার্ত র্ব)।
শ্রিষ রিক্ষাপ্ররতষ্ঠার্নি ছাড়েত্র (TC) অবশ্যই জমা রের্ত র্ব। (আর্বেনের্ত্র শ্রয রবদ্যাের্েি নাম শ্রেো
র্ের্ছ, শ্রসই রবদ্যাের্েি ছাড়েত্র ছাড়া অন্য রবদ্যাের্েি ছাড়েত্র রের্ে ভরতে বারতে র্ব)
PEC েিীক্ষাি সনেের্ত্রি ির্টাকরে জমা রের্ত র্ব (মূেকরে অবশ্যই শ্রেখার্ত র্ব)।

সতকীকিিঃ
স্বািযরবরি শ্রমর্ন মাস্ক েরিিানপূব েক
রবদ্যাের্ে আসর্ত র্ব।

িরিো ইোসমীন
প্রিান রিক্ষক
িংপুি সিকারি বারেকা উচ্চ রবদ্যােে
িংপুি
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তারিখঃ ১২-০১-২০২২ ররঃ

২০২২ রিক্ষাবর্ষ ে প্রথম অর্েক্ষমান তারেকা র্ত ৯ম শ্রেরির্ত (শুধুমাত্র শ্র ার্ের্ে থাকাি ির্তে)
ভরতেি জন্য রনব োরিত রিক্ষাথীর্েি তারেকা

(৫ম বাি)

৯ম শ্রেরি
Waiting
sl-no. Class

Student’s name
Shift

User ID
GVEQNNBOQE

17

Nine

Day

Nine

Day

Criteria

List

Section

1st

C

MOST. FARIYA JAHAN AKTER TIFA
Father- MD. ABDUL KHALEK SARKER

B.RegMother- MST. AISA BEGUM
20093219137106067 Mob- 8801720618214
GVJLPGCJKG

18

Guardian’s name
Contact no.

GEN

Waiting

ZANNATUN RAHMAN ZIBA
Father- MD ZIAUR RAHMAN

B.RegMother-MOSAMMAT SHEFALI BOKUL
20079426602128765 Mob- 8801716301225

GEN

1st
Waiting

িরিো ইোসমীন
প্রিান রিক্ষক
িংপুি সিকারি বারেকা উচ্চ রবদ্যােে
িংপুি

C

