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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অধ্যদের কার্ যালয়
নওগাঁ পললদেকলনক ইনলিটিউে
নওগাঁ।
Website: www.npi.gov.bd
E-mail:- npi21064@gmail.com
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বাাংলাদেশ কালরগলর লশো ববাদডরয স্মারক নাং: ৫৭.১৭.০০০০.২০১.০০৫.২২ তালরখ: ৩১/০৭/২০২১ লি: ব াতাদবক এতদ্বারা অত্র
প্রলতষ্ঠাদনর লডদলা া-ইন-ইলিলনয়ালরাং লশোক্রদ র ২০২০-২১ বসশদনর ১ পদব য বেকলনকযাল স্কুল এন্ড কদলজ বেদক বেলীদত ভলতয ইচ্ছুক
লশোেীদের অবগলতর জন্য জানাদনা র্াদে বর্, আগা ী ১৫/০৯/২০২১ লি: তালরদখর দধ্য অত্র প্রলতষ্ঠাদনর কযাশ শাখায় বসশন লি বাবে
লনদনাক্ত ছ ক অযার্ায়ী োকা জ াোন পূব যক রলশেসহ বরলজষ্টার শাখায় লনদনবলণ যত প্রদয়াজনীয়র কাগজপত্র জ া বেওয়ার জন্য লনদ্ে যশ প্রোন
করা হল।
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প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র:
১। পূরণকৃত আবেদনপবের ফরম ও অঙ্গীকার নামা-০১ কপপ। উবেখ্য যে A4 সাইদজর খা ও আদবেনপত্র অত্র প্রলতষ্ঠান হদত সাংগ্রহ করদত হদব।
২। পাসবপার্ ট সাইবের ছপে -০৪ কপপ ও স্ট্যাম্প সাইবের -০২ কপপ রাংলিন লব। ( লবদত না , বেকদনাললজ, বরাল, পব য ও লশিে ললখদত হদব)।
৩। এস এস পস/স াদনর পরীোর মূল ট্রান্সলক্রপ্ট কলপ ও িদোকলপ ০১ --০২ কলপ।
৪। যেষ পেক্ষা প্রপতষ্ঠান প্রধাবনর স্বাক্ষপরত মূল প্রেংসাপবের ফবর্াকপপ -০২ কপপ।
৫। েদলীর ছাড়পে ও হাপেরা েীর্।
৬। যরপেবেশন কাদড যর িদোকলপ -০১ কলপ।
৭। পপতা ও মাতার জাতীয় পলরচয়পদত্রর িদোকলপ -০২ কলপ।
৮। যসেন পফ েমাদাবনর রপেদ।
স্াাঃ
(ব াাঃ িজলুল হক)
অধ্যে
নওগাঁ পললদেকলনক ইনলিটিউে
নওগাঁ।
বেললদিান নাং-০৭৪১-৬২০৭০
স্মারক নাং: নওগাঁ পলল/একা/বেলী/২০২১/ 356

তালরখ: ২৮/০৮/২০২১ লি:

সেয় অবগলত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অযালললপ (জজষ্ঠতার লভলিদত নদহ):
১। মহাপপরচালক, কালরগলর লশো অলিেপ্তর াাকা ,-১২০৭।
২। যচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ কালরগলর লশো ববাড য ।১২০৭ -াাকা ,
৩। পপরচালক (প্রশাসন), কাপরগপর পেক্ষা অপধদপ্তর, াাকা ।১২০৭৪। পপরচালক (কালরকুলা ), োংলাবদে কাপরগপর পেক্ষা যোর্,ট াাকা।১২০৭ ৫। চীফ ইন্সট্রাক্টর / লবভাগীয় প্রিানসকল অত্র প্রলতষ্টান। ,
৬। ওয়ব ব সাইে ক যকতযা, অত্র প্রলতষ্টান।
৭। যকাষাধ্যক্ষ, অত্র প্রলতষ্টান।
৮। যনাটিে যোর্,ট অত্র প্রলতষ্টান।
৯। নপি।

২৮-০৮-২০২১ লিাঃ
(ব াাঃ িজলুল হক)
অধ্যে
‘নওগাঁ পললদেকলনক ইনলিটিউে
নওগাঁ।

