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     প্রলিষ্ঠািাঃ আিহাজ্ব এ সক এম ফজলুি কলবর স ৌধুরী        

   

২০২১ োলির এই এেলে পরীক্ষার্থীলের ৫ম, 6ষ্ঠ ও ৭ম েপ্তালহর অযাোইনলমন্ট জমাোন েংক্রান্ত 

লবজ্ঞলপ্ত 

 ২০২১ োলির এই  এে লে পরীক্ষার্থীলের ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম েপ্তালহর অযাোইনলমন্ট প্রস্তুি কলর লনলনাক্ত িালরলে 

কলিলজ জমা সেয়ার লনলে েশ সেয়া হলিা। 

জমাোলনর 

িালরে ও েময় 
লবভাগ আেন লবন্যাে 

ননব ো লনক লবষলয়র নাম 

ও পত্র 

অযাোইনলমলন্টর 

েংখ্যা (৫ম+ 

6ষ্ঠ+৭ম) 

অযাোইনলমন্ট গ্রহণকারী 

লশক্ষলকর নাম 

১৯/0৯/2021 

রলববার 

েকাি 1০টা 

ব্যবোয় 

লশক্ষা 

কক্ষ নং -২০৯, 

২০৮, ২০৭, 

২০৬ 

ব্যবোয় েংগঠন ও 

ব্যবস্থাপনা-১ম ও ২য় পত্র 
০+১+১=২টি 

জনাব আসমা সুলতানা 

জনাব আল মাসুদ রানা  

লফন্যান্স, ব্যাংলকং ও লবমা 

১ম ও ২য় পত্র  
১+১+০=২টি 

জনাব সমাঃ আততক উল্লাহ চ ৌধুরী 

জনাব চমাোঃ এরশাদ উল্লাহ চ ৌধুরী 

তহসাবতবজ্ঞান - ২য় ও ১ম 

পত্র 
১+০+১=২টি 

জনাব সীমা  ক্রবতী 

জনাব চমাোঃ মতহন উতিন গাজী 

১৯/0৯/2021 

রলববার 

েকাি 1০টা 

মানলবক 
কক্ষ নং -২১৪, 

২১৫, ২১৬ 

ইেিালমর ইলিহাে ও 

েংস্কৃলি - ১ম ও ২য় পত্র 
০+১+১=২টি 

জনাব জলহরুি ইেিাম 

জনাব মাহফুজুল আলম  

অর্থ েনীলি- ২য় ও ১ম পত্র ১+০+১=২টি 
জনাব পূরবী স ৌধুরী 

জনাব িােলমন আকিার 

সপৌরনীলি ও সুশােন- ২য় 

ও ১ম পত্র 
১+০+১=২টি 

জনাব মলন আকিার 

জনাব সসয়দা চরহহনা আফহরাজ 

যুলক্তলবদ্যা- ২য় ও ১ম পত্র ১+০+১=২টি 
জনাব নুরুল আতজম চ ৌধুরী 

জনাব জয়নাল আহবতদন 

১৯/0৯/2021 

রলববার 

েকাি 1০টা 

লবজ্ঞান 
কক্ষ নং -২২০, 

২২১ 

পদার্ থলবজ্ঞান-২য় ও ১ম 

পত্র 
০+১+১=২টি জনাব টুম্পা সে 

রোয়ন - ২য় ও ১ম পত্র ১+০+১=২টি জনাব অপ েন কালন্ত ব্যানাজী 

জীবতবজ্ঞান- ১ম ও ২য় পত্র ১+১+০=২টি জনাব শর্ব্থরী চদ 

উচ্চতর গতিত- ১ম ও ২য় 

পত্র 
১+১+০=২টি 

জনাব চমাহাম্মদ নূরুল আর্ব্াছ 

জনাব সবুজ দাশ 

লবলশষ লনলে েশনা : 

▪ েরকার স ালষি স্বাস্থযলবলি কলঠারভালব সমলন অযাোইনলমন্ট গ্রহণ, প্রস্তুি ও জমাোন প্রলক্রয়া েম্পন্ন করলি হলব। 

▪ লনি োলরি েমলয় এোইনলমন্ট গ্রহণ, প্রস্তুি ও জমালেলি হলব। কভার পৃষ্ঠা কলিজ সর্থলক েরবরাহ করা হলব এবং 

উপলরর অংশ ইংলরলজলি লনর্ভ েিভালব পূরণ করলি হলব।  

▪  পরীক্ষার্থীলক অবশ্যই স্বহলে অযাোইনলমন্ট প্রস্তুি করলি হলব। কভার পৃষ্ঠা সেলহতু লশক্ষকলের উপলস্থলিলি পূরণ 

করলি হলব িাই কভার পৃষ্ঠা ও অযাোইনলমলন্টর সিোর অলমি পাওয়া সগলি উক্ত অযাোইনলমন্ট বালিি করা হলব। 

অযাোইনলমন্ট প্রস্তুলির সক্ষলত্র নকি বা অন্য সকান অলনয়লমর আশ্রয় গ্রহণ করা োলবনা। 

 

                               ১৫/০৯/২০২১                                          

তাতরখ: 15/09/202১ ইং 
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