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বিজ্ঞবি 

তাবিখ – ২৪/০৯/২০২২ 

ক ান া  ািণিশতঃ িাদ যাওয়া বশক্ষার্থীনদি প ুিায় ডকুনেন্ট 
কেবিবিন শ   িাি সনুযাগ 

 

এতদ্বািা োর্থাোঙ্গা  নেনেি ২০২২–২৩ বশক্ষািনষেি প্রর্থে কসনেস্টানি েবতে  হওয়া 
ছাত্র/ছাত্রীনদি অিগত  িান া হনে কয, যািা এখন া ডকুনেন্ট কেবিবিন শ   নিব , 

তািা অিশযই ব ম্নবেবখত সেয়সূচী অ ুযায়ী ডকুনেন্ট কেবিবিন শ   নি ক নি।    
 ীনচ কদওয়া তাবে া অ ুযায়ী প্রনয়াে ীয় ORIGINAL এিং XEROX COPY ব নয় 

আসনত হনি। এনক্ষনত্র বশক্ষার্থীি উপবিত র্থা া িাধ্যতােূে । েূে  বর্থ যাচাই িনণি 
সেয় যবদ ক ান া প্র াি অসঙ্গবত পাওয়া যায় তনি সংবিষ্ট প্রার্থীি েবতে  িাবতে  নি, 
েবতে  বি িানেয়াি  িা হনি। 

 
ডকুনেন্ট কেবিবিন শন ি সেয়সূচী 

 

ক ানসেি  াে 
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ডকুনেন্ট কেবিবিন শন ি সেয় প্রনয়াে ীয়  বর্থি তাবে া : 
েূে  বর্থ যাচাইনয়ি সেয় (At the time of Verification) সনঙ্গ ব ম্নবেবখত Original 
Documents-গুবে কদখানত হনি। 

 

১) যর্থাযর্থোনি পিূণ  িা আনিদ পনত্রি(Application form) এি েুবিত  বপ।  
২) েবতে ি টা া েো কদওয়াি িবসনদি Applicant এিং College copy। অ াসে কর্থন  
অ ানসে িা কপ্রাগ্রাে কর্থন  অ াসে ক ানসে পবিিতে   হনে দনুটা Subject – এি কপনেন্ট 

বিবসপ্ট । 

৩) H.S িা সেতুেয পিীক্ষাি ো ে সীট। 
৪) োধ্যবে  অযাডবেট  াডে /সার্টে বিন ট (িয়নসি প্রোণ বহনসনি)। 

৫) (যবদ র্থান )ছানত্রি ব েস্ব োবতগত শংসাপত্র / বপ.এইচ সার্টে বিন ট(Caste / PH 

Certificate)। সি ািী ব য়ে অ ুযায়ী উপযকু্ত  ততে পনক্ষি  াছ কর্থন  ক ওয়া 
শংসাপত্র ই গ্রহণনযাগয হনি। 

৬) যবদ ক ান া ছাত্র/ছাত্রী ইবতেনধ্যই অ য  নেনে েবতে  হনয় র্থান । িতে োন  এই 
 নেনে পড়নত চা ইনে প্রার্থীন   বর্থ যাচাইনয়ি সেয় উক্ত  নেনেি িাবতনেি 
শংসাপত্র(Cancellation Certificate) েো বদনত হনি। 

 

েূে  বর্থ যাচাইনয়ি সেয় ব ম্নবেবখত স্ব-প্রতযবয়ত(Self Attested) 

প্রবতবেবপ(Xerox) েো বদনত হনি – 
 

১. H.S িা সেতুেয পিীক্ষাি ো ে শীট(উেয় পানশ)। 

২. োধ্যবে  অযাডবেট  াডে /সার্টে বিন ট (িয়নসি প্রোণ বহনসনি)। 

৩. সি ািী ব য়ে অ যুায়ী উপযকু্ত  ততে পনক্ষি  াছ কর্থন  ক ওয়া ছানত্রি ব েস্ব োবতগত 
শংসাপত্র/ বপ.এইচ সার্টে বিন ট(Caste / PH Certificate)। 
 

 েূে  বর্থ যাচাই িনণি সেয় যবদ ক ান া প্র াি অসঙ্গবত পাওয়া যায় তনি সংবিষ্ট 
প্রার্থীি েবতে  িাবতে  নি, েবতে  বি িানেয়াি  িা হনি। 

 

 

 

 

 

 

 

 


