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প্ররিষ্ঠািাঃ আেহাজ্ব এ কক এম ফজলুে করবর কচৌধুরী 

   িাররখঃ 0৭/০9/২০২১ ইং 

weÁwß  

    2017-18 wk¶vel© mœvZK(m¤§vb) 3q e‡l©র নির্ বাচিী cix¶vi mgqm~Px t 

 

             2017-2018 wk¶ve‡l© mœvZK (m¤§vb) wnmveweÁvb, e¨e¯’vcbv, A_©bxwZ I ivóªweÁvb 

wefv‡M Aa¨qbiZ mKj QvÎ/QvÎx I mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, 

mœvZK(m¤§vb) 3q e‡l©i নির্ বাচিী cix¶v h_vh_ ¯^v¯ ’̈ wewa AbymiYc~e©K wb‡gœv³ mgqm~Px Abyhvwq 

AbywôZ n‡e| 

  নির্ বাচিী cix¶vi mgqm~Px:      

cix¶vi Avi‡¤¢i mgq: সকাল ১০:00 NwUKv  cixÿvi mgqKvj t ৩ ঘন্টা ৩০ wgwbU 

Avmb e¨e¯’vcbv : GweGg dR‡j Kwig †PŠayix, Ggwc feb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রব.দ্রঃ শুধুমাত্র ১৪/০৯/২০২১ িাররখ মঙ্গেবার বলকো টাকা ওোন ব্াংক, রাউজান শাখাে এবং 

পরীক্ষার রফ বাবদ ৭০০/-(সািশি) টাকা রহসাবরবভালে জমা রদলে প্রলবশপত্র সংগ্রহ করলি হলব। 

২০১৬-১৭/২০১৫-১৬ রশক্ষাবর্ ষ ৩ে বলর্ ষর চূড়ান্ত পরীক্ষাে অংশগ্রহণ কলর এফ(F) কগ্রড প্রাপ্তলদর 

রনব ষাচনী পরীক্ষাে অংশগ্রহণ বাধ্যিামূেক। এফ(F) কগ্রড প্রাপ্তলদর প্ররি রবর্লে ১০০/- হালর রফ জমা 

রদলে প্রলবশপত্র সংগ্রহ করলি হলব। 

we‡kl wb‡ ©̀kbv : 

       1) mKj‡K ¯̂v¯’¨ Awa`ßi KZ©„K RvwiK…Z ¯^v¯’¨ wewa I wb‡ ©̀kbv K‡Vvifv‡e AbymiY Ki‡Z n‡e| 

2) cixÿv K‡ÿ cÖ‡e‡ki c~‡e© wba©vwiZ ’̄v‡b msiwÿZ n¨vÛ m¨vwbUvBRvi ev mvevb w`‡q nvZ ay‡q wb‡Z n‡e|  

3) gv¯‹ wenxb cixÿv †K‡›`ª cÖ‡ek wb‡la Ges cixÿv PjvKvjxb D³ gv¯‹ Øviv bvK I gyL fv‡jvfv‡e 

†X‡K ivL‡Z n‡e|  

AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ Abywjwc †cÖiY Kiv nj:        ০৭/০৯/২০২১ 

1|  Aa¨vcK/Aa¨vwcKvবৃন্দ,AÎ K‡jR| 

2|  wnmve wefvM; AÎ K‡jR|  
3|  Kw¤úDUvi kvLv (I‡qemvB‡U cÖKv‡ki Rb¨) 

ZvwiL evi 

wnmve weÁvb e¨e¯’vcbv A_©bxwZ ivóªweÁvb 

welq †KvW welq †KvW welq †KvW welq †KvW 

১৬/০৯/২০২১ বৃহস্পরিবার 232501-AA 232601-OM 232201-IM 231901-PCDB 

১৮/০৯/২০২১ শরনবার 232503-AA-I 232603-BS 232203-SFE 231903-FIP 

১৯/০৯/২০২১ ররববার 232505-CA 232605-OB 232205-SBE 231905-GPSA 

২১/০৯/২০২১ মঙ্গেবার 232507-MA 232607-TB 232207-DOE 231907-ASP 

২৩/০৯/২০২১ বৃহস্পরিবার 232509-BCL 232609-IRM 232209-I.ECO-I 231909-IPCS 

২৫/০৯/২০২১ শরনবার 232511-ENTP 232611-CL 232211-PF 231911-PAB 

২৭/০৯/২০২১ কসামবার 232513-FM 232613-MA 232213-U.ECO 231913-RMS 

২৯/০৯/২০২১ বুধবার 232515-BIT 232615-MM 232215-ARE 231915-PS 

http://www.raozancollege.edu.bd/

