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মেলান্দহ, জাোলপুর 

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ে বষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) মেশির্ত ভশতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাি
           তাশরখ: ২৯/১১/২০১৯  

 
২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ে বষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) মেশির্ত শতনশি ইউশনর্ির অধীর্ন ২৯/১১/২০১৯ তাশরর্খ অনুশিত ভশতে 
পরীক্ষার প্রাথশেক ফলাফল প্রকাি করা হর্লা। প্রশতশি ইউশনি ও মকািার ভশতে সংক্রান্ত পরবশতে কার্েক্রে শনর্ে প্রদত্তঃ 
১। ইউশনি A: ভশতে পরীক্ষার ফলাফর্লর শভশত্তর্ত ০০১ হর্ত ৬০৬ মেধাক্রর্ের প্রাথেীর্দর আগােী ০৪/১২/২০১৯ তাশরখ দুপুর 

১২:০০ িা হর্ত ০৭/১২/২০১৯ তাশরখ শবকাল ০৫:০০ িার ের্ধে শবশ্বশবদোলর্ের ওর্েবসাইর্ির োধের্ে অনলাইর্ন 
Subject Choice Form পূরি করর্ত হর্ব। েুশির্র্াদ্ধা (FFQ), কু্ষদ্র নৃ-মগািী (SEQ) ও িারীশরক প্রশতবন্ধী (PDQ) 
মকািাে আর্বদনকৃত মর্ সকল পরীক্ষাথেী নূনেতে ৪০ নম্বর মপর্ের্ে তারা উর্েশখত সের্ের ের্ধে Subject Choice 
Form পূরি করর্ত পারর্ব। আগােী ০৮/১২/২০১৯ তাশরর্খ ভশতের জনে চুড়ান্তভার্ব শনবোশচত শিক্ষাথেীর তাশলকা ও 
অর্পক্ষোন তাশলকা শবশ্বশবদোলর্ের ওর্েবসাইর্ি প্রকাি করা হর্ব।  

 

২। ইউশনি B: ভশতে পরীক্ষাে নূনেতে ৪০ নম্বর প্রাপ্ত সকল পরীক্ষাথেীর মেধাক্রেসহ ফলাফল প্রকাি করা হর্লা। আগােী 
০৮/১২/২০১৯ তাশরর্খ ভশতের জনে চুড়ান্তভার্ব শনবোশচত শিক্ষাথেীর তাশলকা (মকািাসহ) ও অর্পক্ষোন তাশলকা 
শবশ্বশবদোলর্ের ওর্েবসাইর্ি প্রকাি করা হর্ব। 

 

৩। ইউশনি C: ভশতে পরীক্ষাে নূনেতে ৪০ নম্বর প্রাপ্ত সকল পরীক্ষাথেীর মেধাক্রেসহ ফলাফল প্রকাি করা হর্লা। আগােী 
০৮/১২/২০১৯ তাশরর্খ ভশতের জনে চুড়ান্তভার্ব শনবোশচত শিক্ষাথেীর তাশলকা (মকািাসহ) ও অর্পক্ষোন তাশলকা 
শবশ্বশবদোলর্ের ওর্েবসাইর্ি প্রকাি করা হর্ব। 

 
মকািাে উত্তীিে (নূনেতে ৪০ নম্বর প্রাপ্ত) প্রাথেীর্দর সাক্ষাতকারঃ 
 েুশির্র্াদ্ধা (FFQ), কু্ষদ্র নৃ-মগািী (SEQ) ও িারীশরক প্রশতবন্ধী (PDQ) মকািাে আর্বদনকৃত মর্ সকল পরীক্ষাথেী নূনেতে 

৪০ নম্বর মপর্ের্ে তার্দর সাক্ষাতকার আগােী ০৩/১২/২০১৯ তাশরখ সকাল ১০:০০িাে শবশ্বশবদোলর্ের ঢাকাস্থ অশফস 
(বাশড় নং- ৭০/১, ফ্লাি নং- শি/১, মরাি নং- ৬/এ, ধানেশি, ঢাকা-১২০৫)-এ অনুশিত হর্ব। সাক্ষাতকার্র উপশস্থত না 
হর্ল মকািার প্রাথেীতা বাশতল বর্ল গিে হর্ব।  

মকািার প্রর্োজনীে কাগজপত্র 
   সকল মকািার প্রাথেীর্দর ভশতে পরীক্ষাে পশরদিেক কতৃেক স্বাক্ষশরত প্রর্বিপত্র, উচ্চ োধেশেক পরীক্ষার েূল মরশজর্েিন কািে 

অবিেই সংর্গ আনর্ত হর্ব। এোড়া শনর্ে উর্েশখত মকািা সংশিষ্ট কাগজপত্র থাকর্ত হর্ব।       
    েুশির্র্াদ্ধা (FFQ) মকািাঃ েুশির্র্াদ্ধার পুত্র-কনোর মক্ষর্ত্র গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলার্দি সরকার কতৃেক ইসুেকৃত েশির্র্াদ্ধার েূল 

সনদপত্র, লাল েুশিবাতো, মগর্জি, সম্মানী ভাতা প্রাশপ্তর প্রোিসহ শিক্ষাথেীর্ক সাক্ষাতকার্র র্থাসের্ে উপশস্থত হর্ত হর্ব।  
         

েুশির্র্াদ্ধার নাশত-নাতশনর মক্ষর্ত্র গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলার্দি সরকার কতৃেক ইসুেকৃত েশির্র্াদ্ধার েূল সনদপত্র, লাল 
েুশিবাতো, মগর্জি, সম্মানী ভাতা প্রাশপ্তর প্রোি, নাশত-নাতশন প্রোর্ির জনে শনর্জর পশরচেপত্র (র্শদ থার্ক), দাদা/নানা 
বা দাদী/নানী এবং বাবা/ো-এর জাতীে পশরচেপত্র, োর্ের োধেশেক পরীক্ষার সনদপত্র (র্শদ থার্ক), 
এশিশস/ইউএনও/মজলা পশরষদ মচোরেোন/উপর্জলা মচোরেোন কতৃেক প্রদত্ত প্রতেেনপত্রসহ শিক্ষাথেীর্ক সাক্ষাতকার্র 
র্থাসের্ে উপশস্থত হর্ত হর্ব।  



    কু্ষদ্র নৃ-মগািী (SEQ) মকািাঃ কু্ষদ্র নৃ-মগািী প্রোর্ির জনে মজলা প্রিাসক/ইউএনও/মগাত্র প্রধান-এর প্রদত্ত প্রতেেনপত্রসহ 
শিক্ষাথেীর্ক সাক্ষাতকার্র র্থাসের্ে উপশস্থত হর্ত হর্ব।      

    িারীশরক প্রশতবন্ধী (PDQ) মকািাঃ িারীশরক প্রশতবন্ধী প্রোর্ির জনে সোজকলোি অশধদপ্তর কতৃেক প্রদত্ত সনদপত্রসহ 
শিক্ষাথেীর্ক সাক্ষাতকার্র র্থাসের্ে উপশস্থত হর্ত হর্ব। 

সকল মকািার প্রর্োজনীে কাগজপর্ত্রর এক মসি ফর্িাকশপ সাক্ষাতকার্রর সেে জো শদর্ত হর্ব।  
 
আগােী ১০/১২/২০১৯ তাশরখ সকাল ১০:০০িা হর্ত শবশ্বশবদালর্ের জাোলপুরস্থ অস্থােী কোম্পার্স ভশতে কার্েক্রে শুরু হর্ব। 
ভশতে প্রশক্রোর শবস্তাশরত শববরি আগােী ০৯/১২/২০১৯ তাশরর্খ শবশ্বশবদোলর্ের ওর্েবসাইর্ি প্রকাি করা হর্ব।  
 
শবঃ দ্রঃ ফলাফর্ল মকানরকে ভুলত্রুশি পশরলশক্ষত হর্ল কতৃেপক্ষ তা সংর্িাধন বা পশরবতের্নর প্রর্োজনীে বেবস্থা গ্রহি করর্ব।  
     
  
স্বাঃ/- 

খন্দকার হামিদুর রহিান 
মরশজোর  
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