উচ্চমাধ্যমমক শ্রেমিতে ভমেি মিতদি লিা
কততে ভমেি ংক্রান্ত াধ্ারি েথ্য ও মিয়মাবী:
১. দেশয দমশ োন শক্ষো দফোর্ড এফং ফোংরোশে উন্মুক্ত শফশ্বশফেযোরশেয ধীশন নুশিত এএশ ফো ভভোশনয যীক্ষোে উত্তীর্ড শনধডোশযত শক্ষোর্থীগর্ শনশেড ষ্ট
শক্ষোফশলড বশতড য জনয প্রোর্থশভ বোশফ দমোগয ফশর শফশফশচত শফ।
২. শফশেী দ োন দফোর্ড ফো নুরূ দ োন প্রশতিোন শত ভভোন যীক্ষোে উত্তীর্ড শক্ষোর্থীগর্ ভোধযশভ ও উচ্চভোধযশভ শক্ষোশফোর্ড, ঢো ো,

তৃড

তোয নশেয

ভোন শনধডোযশর্য য এ োে দেশর্শত বশতড য দমোগয শফ।
৩. বশতড য জনয এ জন প্রোর্থী শনম্নরূ োখো শনফডোচন যশত োযশফ।
. শফজ্ঞোন োখো শত উত্তীর্ড শক্ষোর্থী শফজ্ঞোন, ভোনশফ ও ফযফোে শক্ষো োখোয দম দ োন এ টি োখোে বশতড শত োযশফ।
খ. ভোনশফ োখো শত উত্তীর্ড শক্ষোর্থী ভোনশফ ও ফযফোে শক্ষো োখোয দম দ োন এ টি োখোে বশতড শত োযশফ।
গ. ফযফোে শক্ষো োখো শত উত্তীর্ড শক্ষোর্থী ফযফোে শক্ষো ও ভোনশফ োখোয দম দ োন এ টি োখোে বশতড শত োযশফ।
৪. বশতড য জনয ভোধযশভ

ও উচ্চ ভোধযশভ

শক্ষো দফোর্ড, ঢো ো এয শনশেড নো দভোতোশফ

দ ফরভোত্র নরোআশন এফং দেশরে

এএভএ (SMS) এয ভোধযশভ

অশফেন যশত শফ।
৫. বশতড য ভে প্রোর্থীশ

এএশ যীক্ষোয এ োশর্শভ

ট্রোন্সশিশেয ভূর ও পশেো শ, প্রংোশত্রয ভূর ও পশেো শ, দযশজশেন

োশর্ডয পশেো শ,

প্রশফশত্রয পশেো শ এফং ৩ শ োশোেড োআশজয ও ২ শ স্ট্যোম্প োআশজয যশঙন ছশফ জভো শেশত শফ।
৬.

োশযো োঠ শফযশত ১ ফছয র্থো শর শফযশতয োযর্ দেশখশে দগশজশের্ শপোশযয শন ে দর্থশ

গৃীত োটিডশপশ ে েোশখর

যশত শফ এফং শনধডোশযত োশয

োঠ শফযশত শপ জভো শেশত শফ।
৭. বশতড য শযআ দফোশর্ডয তোশযখ নুমোেী দযশজশেন পযভ শরশজয শপ দর্থশ গ্রর্ শয মর্থোমর্থবোশফ ূযর্ শয জভো শেশত শফ। বশতড য য শক্ষোর্থীযো
শপ দর্থশ শনজ শনজ শযচেত্র ংগ্র যশফ এফং শরজ শযচে-ত্রশফীন দ োশনো শক্ষোর্থীশ
৮. বশতড য ভে শরশজয শনধডোশযত UCB ফযোংশ

শরশজ প্রশফ যশত দেেো শফ নো।

জভো শেশত শফ। োশযো শে ফযশক্তগত দ োন দরনশেন যো ম্পূর্ড শনশলদ্ধ।

৯. ছোড়শত্রয ভোধযশভ বশতড য দক্ষশত্র ংশিষ্ট শক্ষো দফোশর্ডয শনশেড নো নুমোেী প্রর্থশভ ছোড়ত্র গ্রর্

যশত শফ। তয িশভ ৮ এ উশিশখত প্রশিেোে বশতড

মডিভ ম্পন্ন যশত শফ।
১০. ঢো ো শক্ষো দফোর্ড ফযতীত নয দফোর্ড দর্থশ

ছোড়শত্রয ভোধযশভ বশতড ৃ ত শক্ষোর্থীয নোভ দযশজশেশনয জনয ংশিষ্ট দফোশর্ডয ভূর দযশজশেন

োর্ড এফং

ছোড়শত্রয ভূর শ ও নুশরশ জভো শেশত শফ। উশিখয দম, ছোড়শত্র উশিশখত শনধডোশযত ভশেয ভশধয বশতড শত শফ।
১১. ছোড়শত্রয ভোধযশভ নয শরশজ বশতড য দক্ষশত্র শক্ষোর্থীশ প্রর্থশভ শক্ষোশফোশর্ডয শনশেড নো নুমোেী ছোড়শত্রয নুভশত শনশত শফ। তয

শরশজয  র

োওনোশে শযশোধ শয শরজ তৃড ক্ষ দর্থশ ছোড়ত্র গ্রর্ যশত শফ।
১২. বশতড পযভ ম্পূর্ড র্থো শর এফং প্রশক্টোশ ফশর্ডত প্রশেোজনীে  র োগজত্র প্রেোশন ফযর্থড শর বশতড য শফলে শফশফচনো যো শফ নো।
১৩. বশতড ৃ ত শক্ষোর্থীয ফতড ভোন ঠি োনো শযফতড শনয শে শে শরজ শপশ শরশখতবোশফ জোনোশত শফ।
১৪.  র শক্ষোর্থী ভশে ভশে শক্ষো ভন্ত্রর্োরে, শক্ষো দফোর্ড ও ংশিষ্ট েপ্তয এফং

শরজ

তৃড

জোযী ৃ ত শনেভ- োনুন ও শনশেড নো দভশন চরশত ফোধয

র্থো শফ।
১৫। বশতড য ভশে প্রশতয

শক্ষোর্থীয ফোফো / ভো শনশজ উশিত দর্থশ

যোরফোশভ িোনীে শববোফশ য ছশফ এফং স্বোক্ষয ফোফো / ভো তৃড

প্রশেোজশন িোনীে শববোফ

শনশেোগ

এ োশর্শভ ট্রোন্সশিশেয ভূর শ ও পশেো শ
এএশ োশয প্রংোশত্রয ভূর শ ও পশেো শ
এএশ যীক্ষোয দযশজশেন োশর্ডয পশেো শ
এএশ যীক্ষোয প্রশফশত্রয পশেো শ
৩ শ োশোেড োআজ যশঙন ছশফ।

শরশজয শপশ যশক্ষত

তযোশেত শত শফ।

বশতড পযভ ২০০/- েো োা্। নগে জভো শেশে বশতড পযভ, দফতন ফআ ও শরজ শযশচশত ংগ্র শয উশিত শে বশতড
প্রতয়ােিীয় কাগেপত্র

যশফন। এশক্ষশত্র

োমডিভ ম্পন্ন যশত শফ।

২০১৮-২০১৯ াত উচ্চ মাধ্যমমক শ্রেমিতে ভমেির েিয মলক্ষা মন্ত্রিায় এবং
মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা শ্রবার্ি, ঢাকা কেৃি ক মিধ্ি ামরে মিয়মাবী:
অিাইতির মাধ্যতম ভমেির আতবদি
অনরোআশন অশফেশনয দক্ষশত্র ১৫০/- (এ ত ঞ্চো) েো ো অশফেন শপ জভো োশশক্ষ ফডশনম্ন ৫টি এফং শফডোচ্চ ১০ (ে)টি শরশজয জশনয ছন্দিশভয
শবশত্তশত অশফেন যশত োযশফ। এএভএ এয ভোধযশভ প্রশত শরশজয জশনয ১২০/- (এ ত শফ) েো ো অশফেন শপ প্রেোন োশশক্ষ এ োশধ
শরশজ য
য ছন্দিশভয শবশত্তশত অশফেন যশত োযশফ। নরোআন এফং এএভএ উবে দ্ধশতশত শফডোচ্চ ১০টি শরশজ অশফেন যশত োযশফ। এ জন শক্ষোর্থী
মতগুশরো শরশজ অশফেন যশফ তোয ভধয দর্থশ শক্ষোর্থীয দভধো ও ছন্দিশভয শবশত্তশত এ টি ভোত্র শরশজ তোয ফিোন শনধোযর্ যো শফ।
ইন্টারতিট আতবদতির েিয করিীয়
দেশরে শপ্র-দআর্ দভোফোআর Massage শন শগশে CAD <SPACE> WEB <SPACE> দফোশর্ডয নোশভয প্রর্থভ ৩ ক্ষয <Space> এ.এ.শ
যীক্ষোয দযোর নং <Space> োশয ন <SPACE> দযশজশেন নম্বয শরশখ 16222 দত Send যশত শফ।
উশয ফশর্ডত SMS টি পরবোশফ ম্পন্ন শর শপযশত SMS-এ অশফেন োযীয নোভ, শক্ষোশফোর্ড, োশয ন এফং দযোর নম্বয অশফেন শপ ফোফে ১৫০/েো ো দ শে দনেো শফ তো জোশনশে এ টি PIN দ োর্ প্রেোন যো শফ। শপ প্রেোশন ম্মত র্থো শর Massage শন শগশে CAD <SPACE> YES
<SPACE> PIN <SPACE> Contact Number শরশখ ১৬২২২ Send নম্বশয যশত শফ।

উদারি: ঢো ো দফোর্ড দর্থশ ো ৃ ত শক্ষোর্থীযো CAD WEB DHA 104285 2017 4320121584 শরশখ ১৬২২২ নম্বশয Send যশত শফ।
মি মিশ্চেকরি: CAD YES xxxxx 01**** শরশখ 16222 দত SEND যশত শফ।
দেশরেশ য ভোধযশভ অশফেন শপ ১৫০/- েো ো জভো দেেোয য অশফেন োযীশ শনধডোশযত website -এ (http://xiclassadmission.gov.bd) শগশে Apply
Online -এ Click যশত শফ: এযয প্রেশডত তর্থয ছশ যীক্ষোয দযোর নম্বয, দফোর্ড , োশয ন ও দযশজশেন নম্বয ঠি বোশফ এশি শেশত শফ।
অশফেন োযীয তর্থয দেেো ঠি শর দ তোয ফযশক্তগত তর্থয ও যীক্ষোে প্রোপ্ত শজশএ দেখশত োশফ।
এযয শক্ষোর্থীয দভোফোআর নম্বয (শপ প্রেোশনয ভে প্রেত্ত দভোফোআর নম্বয) এফং প্রশমোজয দক্ষশত্র দ োেো শেশত শফ।
ত:য তোশ শক্ষো প্রশতিোন, গ্রু, শপে এফং বোডন শশরক্ট যশত শফ। এবোশফ শক্ষোর্থী শফডোচ্চ ১০টি শরজ শশরক্ট যশত োযশফ।
এযয অশফেন োযী Preview Application Button-এ শি

শয তোয অশফেন ৃ ত শরশজয তর্থয ও ছন্দিভ দেখশত োযশফ।

Preview-এ দেখোশনো তর্থযভূ ঠি শর অশফেন োযী Submit Button-এ শি

যশফ।

অশফেনটি পরবোশফ Submit যো শর অশফেন োযী তোয প্রেত্ত দভোফোআশর এ টি শনশিত যর্ SMS োশফ এফং োশর্থ এ টি শশ উশযটি দ োর্ দেেো শফ।
এআ শশ উশযটি দ োর্টি দগোনীেতো ও তড োয োশর্থ ংযক্ষর্ যশত শফ, মো যফতীশত অশফেন ংশোধন ও বশতড ংিোন্ত োশজ ফযফোয যশত শফ।
অশফেন োযী চোআশর উক্ত পযভটি র্োউনশরোর্ শয শপ্রন্ট শনশত োযশফ।

SMS -এর মাধ্যতম ভমেির আতবদি
*** শুধু দেশরে শপ্র-দআর্ দভোফোআর দর্থশ অশফেন যো মোশফ। ***
দেশরে শপ্র-দআর্ দভোফোআর Massage শন শগশে CAD <SPACE> EIIN <SPACE> Group এয প্রর্থভ ক্ষয <SPACE> দফোশর্ডয নোশভয প্রর্থভ
৩ ক্ষয <SPACE> এ.এ.শ যীক্ষোয দযোর নং <SPACE> োশয ন <SPACE> দযশজশেন নম্বয <SPACE> বশতড চ্ছু শপে <SPACE>
বোডন <SPACE> দ োেোয নোভ শরখশত শফ। শফজ্ঞোন োখোয জনয SC ফযফোে শক্ষোয জনয BS ভোনশফ োখোয জনয HU শরখশত শফ।

শ্রকাটার শ্রক্ষতত্র: ভুশক্তশমোদ্ধো দ োেোয জনয FQ এফং শক্ষো ভন্ত্রর্োরশেয ধীস্তন েপ্তযভূ, স্ব স্ব শক্ষো প্রশতিোশনয শক্ষ / ভডচোযী এফং প্রশতিোশনয গবশনং
ফশর্য েযশেয ন্তোনশেয দ োেোে জনয EQ এফং ংশিষ্ট প্রশতিোন তৃড দঘোশলত শফশল দ োেোয জনয SQ শরখশত শফ। দ োন শক্ষোর্থীয এ োশধ দ োেোে
অশফেন যোয দমোগযতো র্থো শর ভো (,) শেশে এ োশধ দ োেো উশিখ যশত শফ।

উদারি: ঢো ো দফোর্ড দর্থশ ো ৃ ত শফজ্ঞোন োখোে শ্রমাাম্মদপুর মপ্রপাতরটমর স্কু  এন্ড কততে ভমেি েিয SMS যোয দ্ধশত শরো : CAD
132107 SC DHA xxxxxxx 2018 XXXXXXXX M B শরশখ 16222 দত SEND যশত শফ। আংদযশজ ভোধযশভ বশতড য জনয M B শযফশতড
শরখশত শফ।

DE

ঢাকা শ্রবার্ি শ্রথ্তক পাকৃে বযবায় মলক্ষা লাখায় শ্রমাাম্মদপুর মপ্রপাতরটমর স্কু  এন্ড কততে ভমেি েিয SMS করার পদ্ধমে তা :CAD
132107 BS DHA xxxxxxx 2017 xxxxxxxx M B শরশখ 16222 দত SEND যশত শফ। আংদযশজ ভোধযশভ বশতড য জনয M B শযফশতড
শরখশত শফ।

DE

ঢাকা শ্রবার্ি শ্রথ্তক পাকৃে মািমবক লাখায় শ্রমাাম্মদপুর মপ্রপাতরটমর স্কু  এন্ড কততে ভমেি েিয SMS করার পদ্ধমে তা : CAD
132107 HU DHA xxxxxxx 2017 xxxxxxxxxx M B শরশখ 16222 দত SEND যশত শফ। আংদযশজ ভোধযশভ বশতড য জনয M B শযফশতড

E

D

শরখশত শফ।

দেশরে দভোফোআশর শপযশত দভশজ অশফ। দখোন দর্থশ PIN নম্বোয ংগ্র শয ুনযোে CAD <Space> YES <Space> PIN <Space> শনশজয
ফযফহৃত দম দ োন Mobile number শরশখ 16222 দত SEND যশত শফ।
উদারি: CAD YES xxxxx 01**** শরশখ 16222 দত SEND যশত শফ।
ভাি তির শ্রক্ষতত্র : শ্রমাাম্মদপুর মপ্রপাতরটমর স্কু  এন্ড কততে অশফেন যশত M B র্থফো D E শরখশত শফ।
নরোআশন অশফেশনয জনয শবশজে রুন http://xiclassadmission.gov.bd

ভমেির অিযািয েথ্য
আতবদতির িূযিেম শ্রযাগযোমবভাগ

মেমপএ

শফজ্ঞোন

৪.75

ফযফোে শক্ষো

৩.25

ভোনশফ

2.50

শুধুভোত্র ২০১৬, ২০১৭ এফং ২০১৮ োশর এএশ/েোশখর ফো ভভোশনয যীক্ষোে উত্তীর্ড শক্ষোর্থীযো অশফেন

যশত োযশফ। উন্মুক্ত শফশ্বশফেযোরে দর্থশ

শুধুভোত্র ২০১৫, ২০১৬ এফং ২০১৭ োশর এএশ যীক্ষোে উত্তীর্ড শক্ষোর্থীযো অশফেন যশত োযশফ।
১৩ শ্রম শ্রথ্তক ২৪ শ্রম ২০১৮ ইং পযি ন্ত ভমেির েিয আতবদি করা যাতব।
১ম িাি প্রকাল: ১০/৬/২০১৮। মলক্ষাথ্ীরা কতে মিশ্চয়ি করতব ১১-১৮ েুি ২০১৮

ভমেির িাি প্রমক্রয়াকরি, প্রকাল এবং মাইতেলি:
৩টি মডোশে পরোপর প্রশিেো যর্ যো শফ এফং শফডোচ্চ ২ফোয ভোআশগ্রন যোয ুশমোগ দেেো শফ।
১ম পযি াতয়র িাি প্রমক্রয়াকরি:
এ জন শক্ষোর্থী তোয অশফেশনয ভে দেেো

শরজ ছন্দিভ ও এএশ / ভভোন যীক্ষোয পরোপর, দ োেো আতযোশেয শবশত্তশত শুধুভোত্র ১টি

শরশজআ

শশর ন োশফ।
শনফডোশচত শক্ষোর্থী শনশজআ নরোআশন দফোর্ড দযশজশেন ও নযোনয শপ ফোফে ১৮৫/- েো ো জভো শেশে শনফডোশচত শরশজ প্রর্থশভ শবশতড শনিেন যশফ। উক্ত
শক্ষোর্থী আচ্ছো যশর দযশজশেন শপ জভো দেেোয য শরজ শযফতড শনয (ভোআশগ্রন) জনয ন শেশত োযশফ এফং এশক্ষশত্র শরজ ছন্দিভ শযফতড নও
যশত োযশফ। উশিখয দম, প্রশতয শক্ষোর্থীশ ফযআ ১৮৫/- েো ো জভো শেশে বশতড শনিেন যশত শফ। নযর্থোে শক্ষোর্থীয ভশনোনেন ও অশফেন ফোশতর
শফ। এভন শক্ষোর্থী আচ্ছো যশর যফতী মডোশেয জনয অশফেন শপ জভো শেশে নতু ন অশফেন যশত োযশফ।
দম  র শক্ষোর্থী অশফেন ৃ ত দ োন

শরশজআ শশর ন োশফ নো তোযো ুনযোে অশফেন শপ ফযতীত এফং মোযো আশতোূশফড দ োন শরশজআ অশফেন

শয নোআ

তোযো অশফেন শপ জভো োশশক্ষ অশফেন যশত োযশফ।
২য় পযি াতয়র িাি প্রমক্রয়াকরি:
ভোআশগ্রশনয জনয অশফেন ৃ ত এ জন শক্ষোর্থীশ

তোয চোশত

শরশজ অন খোশর র্থো ো োশশক্ষ এফং দভধোিশভয শবশত্তশত শুধুভোত্র ১টি

যো শফ এফং নতু ন অশফেন ৃ ত শক্ষোর্থীশেযশ প্রর্থভ মডোশেয ভত এ আবোশফ শরশজ শশর ন দেেো শফ।

শরশজআ ভোআশগ্রে

এশক্ষশত্রও নতু ন শশর ন োওেো শক্ষোর্থী শনশজআ দফোশর্ডয দযশজশেন ও নযোনয শপ ফোফে ১৮৫/- েো ো নরোআশন জভো শেশে শনফডোশচত শরশজ
প্রোর্থশভ বোশফ বশতড শনিোেন যশফ। ১ভ মডোশে মোযো দফোশর্ডয দযশজশেন ও নযোনয শপ ফোফে ১৮৫/- েো ো জভো শেশে প্রর্থশভ বশতড শনিোেন শযশছর,
তোশেয অয এআ শপ জভো শেশত শফ নো।
এ মডোশেও প্রোর্থশভ

শনিোেন োযী শক্ষোর্থী আচ্ছো

যশর দযশজশেন শপ জভো দেওেোয য

শরজ শযফতড ন (ভোআশগ্রন) ন শেশত োযশফ এফং এশক্ষশত্র

শরজ ছন্দিভ শযফতড নও যশত োযশফ।
দম  র শক্ষোর্থী অশফেন ৃ ত দ োন

শরশজআ শশর ন োশফ নো তোযো ুনযোে অশফেন শপ ফযতীত এফং মোযো আশতোূশফড দ োন শরশজআ অশফেন

শয নোআ

তোযো অশফেন শপ জভো োশশক্ষ অশফেন যশত োযশফ।
৩য় পযি াতয়র িাি প্রমক্রয়াকরি:
এ মডোশেও এ আ দ্ধশতশত পরোপর প্রশিেো যর্ যো শফ এফং শক্ষোর্থী এ আবোশফ দফোশর্ডয দযশজশেন ও নযোনয শপ ফোফে ১৮৫/- েো ো নরোআশন জভো
শেশে বশতড য প্রোর্থশভ শনিোেন যশফ। ১ভ র্থফো ২ে মডোশে মোযো দফোশর্ডয দযশজশেন ও নযনয শপ ফোফে ১৮৫/- েো ো জভো শেশে প্রোর্থশভ বশতড শনিোেন
শযশছর তোশেয অয এআ শপ জভো শেশত শফ নো।
চূ ড়ান্ত িাি প্রকাল:
পরোপর প্রশিেো যশর্য য শনশেড ষ্ট তোশযশখ শক্ষোর্থীশেযশ SMS এয ভোধযশভ পরোপর জোনোশনো শফ এফং এ আ োশর্থ SMS এ এ টি দগোনীে Security
Code প্রেোন যো শফ। এআ Security Code টি বশতড য শনিোেশনয জনয ংযক্ষর্ যশত শফ। এছোড়োও শক্ষোর্থীযো বশতড য ওশেফোআে
http://xiclassadmission.gov.bd দর্থশ বশতড য শফস্তোশযত পরোপর জোনশত োযশফ।
কততে ভমেি:
শনধডোশযত তোশযশখ শনফডোশচত শক্ষোর্থীশেয তোশর ো ংশিষ্ট

শরশজ দপ্রযর্

যো শফ। তঃয বশতড য জনয শনধডোশযত তোশযশখ শক্ষোর্থী

শরশজ উশিত শে

প্রশেোজনীে োগত্র ও নুশভোশেত শপ জভো শেশে বোশতড শফ এফং শরজ শক্ষোর্থীয Security Code ফযফোয শয বশতড য চূ ড়োন্ত শনিোেন যশফ।
আতবদি, িপ্রকাল, ভমেি ও ক্লা শুরুর ময়ূমচ:
মবয়

োমরখ

বশতড য জনয ন-রোআন ও এএভএ অশফেন গ্রন (মোযো ুন:শনযীক্ষশর্য জনয অশফেন যশফ তোশেয
১৩/০৫/২০১৮ দর্থশ ২৪/০৫/২০১৮
ও এআ ভশেয ভশধয অশফেন যশত শফ)
অশফেন মোচোআ-ফোছোআ ও অশত্ত শনস্পশত্ত

২৫/০৫/২০১৮ দর্থশ ২৭/০৫/২০১৮

শুধুভোত্র ুনঃশনযীক্ষশন পরোপর শযফশতড ত শক্ষোর্থীশেয অশফেন গ্রর্

০৫/০৬/২০১৮ দর্থশ ০৬/০৬/২০১৮

১ভ মডোশে শনফডোশচত শক্ষোর্থীশেয পর প্র ো

১০/০৬/২০১৮

শক্ষোর্থীয শশর ন শনিোেন (শক্ষোর্থী শনশিত নো যশর ১ভ মডোশেয শশর ন এফং অশফেন
ফোশতর শফ)

১১/০৬/২০১৮ দর্থশ ১৮/০৬/২০১৮

২ে মডোশে অশফেন গ্রর্

১৯/০৬/২০১৮ দর্থশ ২০/০৬/২০১৮

ছন্দত্রভ নুমোেী ১ভ ভোআশগ্রশনয পর প্র ো

২১/০৬/২০১৮

২ে মডোশেয অশফেশনয পর প্র ো

২১/০৬/২০১৮

২ে মডোশেয শক্ষোর্থীয শশর ন শনিোেন (শক্ষোর্থী শনশিত নো যশর ২ে মডোশেয শশর ন এফং
অশফেন ফোশতর শফ)

২২/০৬/২০১৮ দর্থশ ২৩/০৬/২০১৮

৩ে মডোশে অশফেন গ্রর্

২৪/০৬/২০১৮

ছন্দত্রভ নুমোেী ২ে ভোআশগ্রশনয পর প্র ো

২৫/০৬/২০১৮

৩ে মডোশেয অশফেশনয পর প্র ো

২৫/০৬/২০১৮

৩ে মডোশেয শক্ষোর্থীয শশর ন শনিোেন (শক্ষোর্থী শনশিত নো যশর ৩ে মডোশেয শশর ন এফং
২৬/০৬/২০১৮
অশফেন ফোশতর শফ)
বশতড

২৭/০৬/২০১৮ দর্থশ ৩০/০৬/২০১৮

িো শুরু

০১/০৭/২০১৮

