রাউজান সরকারর কলেজ
রাউজান, চট্টগ্রাম।
ওলেবসাইটঃ www.raozancollege.edu.bd
প্ররিষ্ঠািাঃ আেহাজ্ব এ কক এম ফজলুে করবর কচৌধুরী
িাররখঃ ০৬/১১/২০২১ ইং

২০২০-২০২১ রিক্ষাবর্ষ ে অনার্ ে ১ম বর্ ষ ১ম রিরিজ রিপে মপনারনতপেি ভরতে রিজ্ঞরি
জািীে রবশ্বরবদ্যােলের ভরিষ রবর্েক ওলেবসাইট (www.nu.ac.bd/admissions) এ
প্রকারিি ১ম রিরিজ রিে অনুযারে ২০২০-২০২১ রিক্ষাবলর্ ষ অনাস ষ ১ম বর্ ষ রহসাবরবজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা,
অর্ ষনীরি ও রাষ্ট্ররবজ্ঞান রবর্লে রাউজান সরকারর কলেলজ ভরিষি জন্য মপনারনত রিক্ষার্ীলের রনলনাক্ত
রনেমাবেী অনুসরণ কলর আগামী ১১ নপেম্বর, ২০২১ বৃহস্পরতিাি ভরিষ হলি হলব।

▪

RvZxq wek¦we`¨vj‡qi fwZ© welqK I‡qemvB‡Ui (www.nu.ac.bd/admissions) Applicant
Login Ack‡b Honours Login wjs‡K wM‡q mwVK †ivj b¤^i I wcb Gw›Uª w`‡q P~ovšÍ fwZ© dig
c~iY I Gi wcÖ›U Kwc (কলেজ করপ) কলেলজ জমা রেলি হলব।

▪ রাউজান সরকারর কলেলজর ওলেবসাইলটর (www.raozancollege.edu.bd) ভরিষ রবর্েক রেংলক
প্রলবি কলর রনর্ ষাররি ফমষটি পূরণ পূব ষক A4 সাইজ অফলসট কপপালর উভে কপইলজ রপ্রন্ট কলর মূে
কাগজপলের সালর্ জমা রেলি হলব।
▪ অসম্পূণ ষ আলবেন, িথ্যগি অরমে বা অসঠিক িথ্য প্রোন এবং ত্রুটিপূণ ষ বা অস্পষ্ট অর্বা সাম্প্ররিক সমলে
কিাো নে এমন ছরবযুক্ত আলবেন ফরম গ্রহণ করা হলবনা। প্রার্ীলক অবশ্যই সদ্য কিাো ররিন ছরব ব্যবহার
করলি হলব। ককননা উক্ত ছরব স্মাট ষ আইরি কািষ তিররসহ অনাস ষ ককাস ষ সম্পন্ন না হওো পয ষন্ত যাবিীে কালয ষ
ব্যবহৃি হলব।
▪ ভরিষর প্রার্রমক আলবেন ফলমষর করপ।
▪ এসএসরস পরীক্ষার মূে একালিরমক ট্রান্সরিপ্ট, মূে সনেপে ও প্রিংসাপলের ফলটাকরপ।
▪ এইচএসরস পরীক্ষার মূে একালিরমক ট্রান্সরিপ্ট, মূে সনেপে ও প্রিংসাপলের ফলটাকরপ।
▪ সদ্য কিাো ০২ করপ পাসলপাট ষ ও ০২ করপ স্ট্যাম্প সাইলজর ররিন ছরব।
▪ এসএসরস ও এইচএসরস পরীক্ষার কররজ. কালিষর ফলটাকরপ।
▪ রিক্ষার্ীর জন্ম রনবন্ধলনর ফলটাকরপ
▪ অরভভাবলকর জািীে পররচে পলের ফলটাকরপ।
▪ ভরিষ রফ ৩,৮০০/-(রিনহাজার আটিি) টাকা।
▪ কলেলজর ওলেবসাইট (www.raozancollege.edu.bd) কর্লক জমা রিপ সংগ্রহপূব ষক জমা রিলপ
উলেরখি ভরিষ রফ’র রনর্ ষাররি অংি ওোন ব্যাংক, রাউজান িাখাে জমা রেলি হলব।
▪ প্ররিটি কাগলজর ০2 কসট ফলটাকরপ জমা রেলি হলব।
রব.দ্র.: ভরিষ সংিান্ত কযলকান িথ্য জানলি রাউজান কলেলজর ওলেবসাইট (www.raozancollege.edu.bd)
অর্বা কফসবুক কপইজ (www.facebook.com/raozancollege.edu.bd) রভরজট করুন।
প্রলোজলন কে করুনঃ কহল্পলিক্স নং-০১৮৮৫৬৩৬৩৬৩/০১৮১৩১২০৫৬৯/০১৩০৯১০৪৯৩১।
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