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২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষ ে একাদি শ্রেশির্ে ভশেে শবজ্ঞশি  

অনলাইন পদ্ধশের্ে ১ম, ২য় ও ৩য় ধার্প প্রকাশিে ফলাফল অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষ ে একাদি শ্রেশির্ে 

ভশেের োশলকায় স্থান প্রাি ছাত্র/ছাত্রীর্দর ভশেে সংক্রান্ত সময়সূশি , ভশেে শফ ও অযানাযান েযাদাশদ শনর্ে প্রদান করা 

হর্লা । 

োশরখ ও বার  শবভাগ   টাকা পশরমাি  সময়  

22-01-2023, রবিিার ব্যিসায় 

বিক্ষা 

ছাত্র=২08৪ টাকা/ছাত্রী =১৯৬৪ টাকা সকাল ১০টা 

শ্রের্ক দুপুর  ১টা 

২৩-০১-২০২৩, সসামিার মানশবক ছাত্র=২18৪ টাকা/ছাত্রী =২০৬৪ টাকা 
         ২৪-০১-২০২৩, মঙ্গলবার 

 

শবজ্ঞান ছাত্র=২18৪ টাকা/ছাত্রী =২০৬৪ টাকা 

*  যারা উপর্র উশিশখে োশরর্খ ভশেে কায েক্রম সম্পন্ন করর্ে ব্যে ে হর্ব োর্দরর্ক ২৫-০১-২০২৩ োশরর্খ 

শ্রযাগার্যাগ করর্ে হর্ব । 

                                       

ভশেে ফরর্মর সার্ে শনর্মাক্ত কাগজপত্র জমা শদর্ে হর্ব 
 

1.  সদ্য শ্রোলা  ০৪ কশপ ছশব ( স্ট্যাম্প সাইজ ০২ কশপ, পাসর্পাট সাইজ ০২ কশপ, একটি শ্রছাট খার্মর শভের্র  শদর্ে 

হর্ব এবং খার্মর উপর্র শনর্জর  নাম এবং শপোর নাম  শলখর্ে হর্ব )। 

2. ব্যাংর্ক টাকা জমার রশিদ । 

3. ওর্য়ব সাইর্ট পূরিকৃে ভশেে ফরর্মর শপ্রর্েড কশপ (www.cpmc.edu.bd) । 

4. এস এস শস পার্ির মূল মাকেশসট । 

5. শ্রয প্রশেষ্ঠান হর্ে এস এস শস পাি কর্রর্ছ, শ্রসই প্রশেষ্ঠান হর্ে প্রদত্ত মূল প্রিংসাপত্র । 

6. এস এস শস মাকেশসর্টর ২ কশপ ফর্টাকশপ । 

7. প্রিংসাপর্ত্রর ২ কশপ ফর্টাকশপ । 

8. শিক্ষােীর জম শনবন্ধর্নর ফর্টাকশপ । 

9. শিক্ষােীর শপোর এন আইশড কার্ড ের ফর্টাকশপ । 

10.শিক্ষােীর মাোর এন আইশড কার্ড ের ফর্টাকশপ । 

১১. শ্রকাটায় আর্বদন কৃে শিক্ষােীর্দর শ্রকাটার সপর্ক্ষ কাগজপত্র জমা শদর্ে হর্ব । 

* মুশক্তর্যাদ্ধা শ্রকাটার শ্রক্ষর্ত্র মুশক্তযুদ্ধ শবষয়ক মন্ত্রিালয় হর্ে প্রদত্ত সনদপত্র দাশখল করর্ে হর্ব । 

* শ্রপাষ্য শ্রকাটার শ্রক্ষর্ত্র দির প্রদার্নর সনদপত্র দাশখল করর্ে হর্ব । 

      [শব:দ্র:এই ধারাবাশহকো বজায় শ্ররর্খ কাগজগুর্লা সাশজর্য় স্ট্যাপলার কর্র জমা শদর্ে হর্ব।] 

**   শ্রলশমর্নটিং করা কাগজ পত্র গ্রহনর্যাগ্য নর্হ । 
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                                                           ভশেের আর্বদনপত্র সংগ্রহ/ভবতি সংক্রান্ত বিয়মািলী  

 

 ভশেের আর্বদনপত্র িাটশখল পাঁিগাঁও মাহবুব সরকাশর কর্লর্জর ওর্য়বসাইট  হর্ে 

(http://www.cpmc.edu.bd) ১৮.0১.2023 শি োশরখ হর্ে  যোযেভার্ব পূরি কর্র  

দুটি হাড ে কশপ শপ্রে কর্র আনর্ে হর্ব ( ফরম পূরর্ির সময় মাো-শপোর এনআইশড, শিক্ষােীর্দর জম 

শনবন্ধন এবং ছশব সর্ঙ্গ রাখর্ে হর্ব )। 

 ব্যাংক জমা রশিদ সরাসশর কর্লজ হর্ে / কর্লজ ওর্য়বসাইট হর্ে সংগ্রহ কর্র শনধ োশরে শফ অগ্রিী 

ব্যাংক িাটশখল িাখায় জমা শদর্য় জমার শরশসট আর্বদনপর্ত্রর সার্ে জমা শদর্ে হর্ব এিং ভবতি 

কবমটির বিকট প্রয়য়াজিীয় কাগজপত্র জমাদািপূি িক প্রাবি স্বীকারপত্র সংগ্রহ করয়ত হয়ি  

                                                                                                                                                    

 একায়েবমক কযায়লন্ডার ,কয়লজ ব্যাজ এিং আইবে কায়ে ির বরিি এর জন্য ভবতি ফরম জমা সদওয়ার 

সময় িগদ ১০০ টাকা প্রদাি করয়ত হয়ি । 

 

 

 ভশেে সংক্রান্ত শ্রযর্কান ের্যাদর জযান ভশেে কশমটির সার্ে শ্রযাগার্যাগ করা যার্ব  (সকাল ৯টা শ্রের্ক 

শবকাল ৫টা) 

 

 

জনাব মঞ্জুর আহর্মদ ভূইয়া স্যার (০১৭১৮৪৬০৪৭৮) 

জনাব সমাোঃ সাইফুল ইসলাম স্যার (০১৯২২২২৭৫৬৩) 

জনাব আবুল বািার স্যার (০১৭২১৯৫৭৫৬৩)                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                অধ্যক্ষ                                                                                                                                                                    

িাটশখল পাঁিগাঁও মাহবুব সরকাশর কর্লজ  

                                                                                                    িাটশখল, শ্রনায়াখলী । 
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চচচচচচ চচচচ-০২  

 


