াানপুয এ এন যকারয কলরজ
দাউদকারি, কুরভল্লা।

রটিলজন চার্াযট
ক্ররভক

প্রলদয় সফা

সফা গৃরতা

সফা প্রারিয জন্য কযণীয়

১
০১

২
রক্ষাথী বরতট
(ক) একাদ
(খ) রিগ্রী (া)

৩
রক্ষাথী

০২

রফলয়  রফবাগ
রযফতটন

রক্ষাথী

03

সেরণ াঠ
রনরিতকযণ

রক্ষাথী /
রক্ষক

৪
(ক) এএর ালয য ভন্ত্রণারলয়য
রফরধভারা  রক্ষালফালি টয রনলদ টনা
সভাতালফক প্রলয়াজনীয় কাগজারদ বর্তি
কর্িটি/অর্িসে য োগোস োগ করো।
(খ) এইচএর ালয য জাতীয়
রফশ্বরফদ্যারলয়য রফরধভারা সভাতালফক
প্রলয়াজনীয় কাগজারদ রিগ্রী (া)বর্তি
কর্িটি/অর্িসে য োগোস োগ করো।
একাদ সেরণলত বরতটয রকছুরদন য
রক্ষাথীয আকাঙ্খা অনুমায়ী রফলয়  রফবাগ
রযফতটলনয সুলমাগ। রনয়রভত সনাটি সফাি ট
অনুযণ কসয বর্তি কর্িটি/অর্িসে
য োগোস োগ করো।
কলরজ কর্তক
ট রনধ টারযত ভয়সূরচ অনুালয
সেরণ কাম টক্রলভ অং সনয়া এ ংক্রান্ত সকান
ব্যতযয় সদখা রদলর কর্তট ক্ষলক
অফরতকযণ।

04

াভরয়ক, ফারল টক,
প্রাক রনফ টাচনী 
রনফ টাচনী যীক্ষা
গ্রণ

রক্ষাথী

রনয়রভত ড়ালানা  যীক্ষায় অংগ্রণ
কযা। রনলজয অগ্রগরত ম্পলকট ধাযণা রাব
কলয চূড়ান্ত যীক্ষায় অংগ্রলণয জন্য
রনলজলক প্রস্তুত কযা।

সফা প্রদানকাযীয কযণীয়

সফা প্রদালনয
ভন্তব্য
ভয়ীভা
৫
৬
৭
রক্ষালফাি ট 
(ক) প্ররত ফছয ১৫
(ক) একাদ
জাতীয়রফশ্বরফদ্যারয় কর্তক
জুন ৩০ জুন।
সেরণলত ভানরফক.
ট
রনফ টারচত রক্ষাথীলদয
(খ) প্ররতফছয
রফজ্ঞান  ব্যফায়
কাগজত্রারদয ঠিকতা
নলবম্বয রিলম্বয
রক্ষা রফবাগ
মাচাই  মূল্যায়ন পূফ টক
** রক্ষালফাি ট 
যলয়লছ।
বরতট কযা।
জাতীয় রফশ্বরফদ্যারয় (খ) রিগ্রী (া)
সমাগালমাগ বরতট
কর্তক
ট অনুলভারদত সেরণলত রফএএ,
করভটি/অরপ
রনরদ টষ্ট ভয়।
রফরফএ, রফএর
রনধ টারযত ভলয় সনাটি
প্রদান কযা।

বরতটয ৩০-৪৫
রদলনয ভলে

ভরনর্রযং  রবরজল্যান্স
টিভলক কাম টকযী কযা।
সযার নম্বয অনুালয
রক্ষাথীলদয ড়ালানায
উন্নরতয জন্য রক্ষকলদয
ভালঝ ফণ্টন কযা।
রক্ষাথীয সভধা মাচাই 
প্রদত্ত রক্ষায মূল্যায়লনয
জন্য যীক্ষা গ্রণ

ফছয ব্যাী

ভন্ত্রণারয় কর্তক
ট
রনধ টারযত ফছয ০২
ফায

অরববাফকলদয
অফগরতয জন্য
রক্ষাথীলদয মূল্যায়ন
কাি ট প্রদান কযা য়।
সমখালন অরববাফকলদয

স্বাক্ষয ফােতামূরক।

05

দ্রারযদ্য তরফর
লত অনুদান

সভধাফী 
গফীয রক্ষাথী

দ্বাদ  রিগ্রী (া) রক্ষাথীলদয চূড়ান্ত
যীক্ষায পযভপূযলণয ভয় উযুক্ত
কর্তট ক্ষ/করভটিয ালথ সমাগালমাগ
সভধাফী 
বরতটয যয রক্ষা ভন্ত্রণারয়  প্রধানভরন্ত্রয
গফীয রক্ষাথী রক্ষা কল্যাণ তরফর উবৃরত্তয জন্য কলরজ
কর্তট ক্ষ কর্তক
ট জারযকৃত সনাটি অনুযণ
এফং কর্িটি/অর্িসে য োগোস োগ
করো।
রক্ষাথী
ধভীয় জ্ঞান  স্রষ্টায যভত ম্পলকট জানা

06

উবৃরত্ত

07

ফারল টক রভরাদ 
সদায়া ভারপর

08

অরববাফক
ভালফ

রক্ষাথী /
অরববাফক /
রক্ষক

ফছলয ০২ ফায রক্ষাথীযা তালদয
অরববাকলদয রক্ষকলদয ালথ
ভতরফরনভলয়য জন্য অফশ্যই রনলয় আসফ।

09

রক্ষা পয

রক্ষাথী,
রক্ষক

সদলয ঐরতযফাী, দটনীয় স্থান  ধভীয়
স্থানা ম্পলকট জ্ঞান রাব

10

সযাবায স্কাউর্,
রফএনরর

রক্ষাথী

একাদ সেরণলত বরতটয য আগ্রী
রক্ষাথীযা রফএনরর  সযাবায স্কাউলর্য
দস্য দ রাব কযায জন্য রনধ টারযত পলভট
আলফদন কসয দারয়ত্ব প্রাি
কিিকতি ো/র্িক্ষসকর েোসে

উযু টক্ত ভলয় সনাটি প্রদান
কযা  সমাগ্য প্রাথী
ফাছাইকযণ।
উযু টক্ত ভলয় সনাটি প্রদান
কযা।

পযভপূযলণয
রনধ টারযত ভলয়য
পূলফ ট।
উযু টক্ত কর্তট ক্ষ
কর্তক
ট রনধ টারযত

প্ররতফছয কলরলজয
প্ররত ফছয ভাচ ট
রক্ষাথীলদয ভান সৃষ্টায
করুনা প্রারিয জন্য রভরালদয
ব্যফস্থা কযা।
অরববাফক ভালফল স্থানীয় প্ররত ফছয সপব্রুয়ারয
গন্য ভান্য ব্যরক্তত্বলক আভন্ত্রণ
 নলবম্বয
জানালনা য় মালত
অরববাফকলদয ালথ
ভতরফরনভয় কযলত ালয।
াধাযণ রক্ষাথীলদয
রিলম্বয-সপব্রুয়াযী
আলফদলনয সপ্ররক্ষলত সদলয
ঐরতযফাী, দটনীয় স্থান 
ধভীয় স্থানা রযদটলনয
ব্যফস্থাকযণ
সভধা  সমাগ্যতা অনুমায়ী
প্ররতফছয সলেম্বয
প্রাথী রনফ টাচন কযা।

য োগোস োগ করো

11

জাতীয় রদফ
মূ ারন

রক্ষাথী

12

ফারল টক স্বাস্থয
সফা  অন্যান্য
সফা প্রদান
ছাড়ত্র, নদ 
ভাকটীলর্য জন্য
আলফদন

রক্ষাথী,
অরববাফক,
রক্ষক
রক্ষাথী

13

জাতীয় রদফসয অনুষ্ঠালন উরস্থত সথলক
রদফ ম্পলকট জ্ঞান রাব  রনধ টারযত যচনা
প্ররতলমারগতা, াভদ  নাত, রচত্রাঙ্গণ
প্ররতলমারগতা  কলরজ কর্তক
ট রনধ টাযীত
রফরবন্ন সখরাধুরায় অংগ্রণ কযা।
সফা গ্রণ  বরফষ্যলতয জন্য রনলজলক
উলমাগী  দক্ষ কলয সতারা।
চাকুযী, ফারড় স্থানান্তয ফা অন্য সকান কাযলণ
রক্ষাথী মরদ বরতট ফারতর ফা কলরজ
রযফতটন কযলত চায় তলফ রক্ষালফাি ট/
জাতীয় রফশ্বরফদ্যারয় কর্তক
ট রনধ টারযত ছলক
 রনধ টারযত ভলয় আলফদন কযা।

জাতীয় রদফ আড়ম্বযপূণ ট
জারতয় রদফলয
বালফ ারলণয মথামথ ব্যফস্থা জন্য রনধ টারযত ভয়
কযা।
প্ররক্ষণ প্রাি িাক্তায, পায়ায
রফলগ্রি  অন্যান্য সফা প্রদান
াভারগ্রক রফলয় রফলফচনা
কলয রদ্ধান্ত গ্রণ

রফ:দ্র:ক) রনফ টাচনী যীক্ষায় অনুত্তীণ ট রক্ষাথীলক পযভ পূযলণয অনুভরত সদয়া য় না।
খ) রফজ্ঞান  জ্ঞান সভরা অনুষ্ঠান ফছলয একফায অনুষ্ঠিত হবে।
গ) রফতকট প্ররতলমাগীতায ভােলভ রক্ষাথীলক তথ্যফহুর  অনুরিচ্ছু কযা।
ঘ) সখরাধুরা  াংস্কৃরতক অনুষ্ঠাসনয ভােলভ রক্ষােীগন র্নসেসেরসক য োগয নোগর্রক র্িসেসে গসে তু লসে।

ফছলযয সম সকান
ভয়
রক্ষালফাি ট /
প্রাথী/ রতা /
রফশ্বরফদ্যারয় কর্তক
ভাতা ব্যরতত
ট
রনধ টারযত ভলয়
কাউলক ছাড়ত্র,
নদ  ভাকটীর্
প্রদান কযা লফ
না।

