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িসিপএসিসএম/ শা/ ারক নংঃ-

তািরখঃ ০১ িডেস র ২০২০

ভিত িব ি
২০২১ িশ াবেষ ু ল শাখার ৩য়

ণীেত ভিত িব ি

পাবিলক ু ল এ কেলজ মােমনশাহীর ু ল শাখায় ৩য়

১। ক া নেম
ভিত সং া

িব ািরত িনেদশাবলী িন

িণেত (সীিমত আসেন) ছা -ছা ী ভিত করা হেব।

পঃ-

ক। অনলাইেন আেবদন ফরম পূ রেণর তািরখঃিণ ভাসন অনলাইেন আেবদন ফরম পূ রেণর তািরখ
৩য়

খ। ভিত পরী া সং া

বাংলা

০১ িডেস র-২৪ িডেস র ২০২০

অন ান তথ াবলীঃিববরণ

তািরখ

 লটাির
 চূ ড়া

২৯/১২/২০২০ ইং
ফল

কাশ

২৯/১২/২০২০ ইং

গ। ভিত পরী ায় চূ ড়া িনবািচত ছা -ছা ীেদর ভিতর তািরখ ও সময়ঃ

২।

িণ

ভাসন

৩য়

বাংলা

ভিতর তািরখ
৩০-৩১ িডেস র ২০২০

সময়

ম ব

০৯০০-১৫০০ ঘিটকা

বার ও সরকারী ছু িটর িদন ব

ভিতর আেবদন ফরমঃ

ক।

িত ােনর িনজ ওেয়বসাইট হেত অনলাইেন আেবদন ফরম পূ রণ করেত হেব ।

খ। ভিতর আেবদন ফরেমর মূ ল ২৫০/-(দু ইশত প াশ) টাকা ।এে ে

েসিসং িফ বাবদ ভিত ফরেমর িনধািরত মূ েল র অিতির

৩০/- (ি শ) টাকা (ব াংক চাজসহ) সবেমাট ২৮০/-(দু ইশত আিশ) টাকা জমা
গ। ভিত ফরম পূ রেণর সময়

েবশপ (pdf) ি

দান কের আেবদন ফরমিট পূ রণ করেত হেব।

কের সংর ন করেত হেব এবং ভিতর সময় দখােত হেব।

ঘ। িব ািরত তথ র জন ঃ www.cpscm.edu.bd
৩।

ভিতকালীন য সকল

েয়াজনীয় কাগজ/সনদপ জমা িদেত হেবঃ-

ক। িবদ ালয় পিরবতেনর সনদ(TC) ।
খ। জ

িনব ন সনদ।

গ। ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব।
ঘ। কমরত সশ বািহনী ও

িতর া খােতর কমকতা- কমচারীেদর - অিফস থেক

ঙ। অবসর া সশ বািহনীর

িতর া খাত হেত বতন

াি র

ত য়নপ ।

ে খালাসী বইেয় স ানেদর নামীয় তািলকা, নাগির সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ। উে খ য ,

িতর া খাত হেত অবসর া কমকতা-কমচারীেদর স ােনরা িসিভল ক াটাগির বেল গণ হেব।
চ। মুি েযা া কাটার সনদপ ( েযাজ হেল)
িবঃ ঃ- ভিত পরী া সং া

পিরবিতত িস াে র

ে যথাসমেয় সকলেক অবগত করা হেব ( েযাজ হেল)।

