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২০১৪ বলক্ষাবলে বলশু (KG) তেবিলে ভবেে ংক্রান্ত ববজ্ঞবি ও বনয়মাবব
১ । ২০১৪ বলক্ষাবলে ববএএফ লাীন কলজ ঢাকায় বলশু (KG) তেবিলে (বাংা মাধ্যম ও ইংলরবজ ভােন)
ছাত্র-ছাত্রী ভবেের উলেলে বাংালেল ববমান বাবনীলে কমেরে কমেকেো/কমেচারী এবং ববএএফ লাীন কলজ
ঢাকা’র বলক্ষক-বলবক্ষকা/কমেচারীর ন্তানলের জন্য নী ফরম এবং অন্যান্যলের জন্য াো ফরম প্রোন করা
লব। ১৭ নলভম্বর ২০১৩ রবববার তেলক ২৪ নলভম্বর ২০১৩ রবববার পযেন্ত ০৯০০-১৩০০ ঘবিকার মলধ্য ২০০/(দুইলে) িাকা মাত্র (রকার কেৃেক প্রিীে প্রােবমক স্তলর বলক্ষােেী ভবেে নীবেমাা-২০১২ তমাোলবক) কলজ
ংগ্ন লাীন লর কাউন্িালর জমা বেলয় ভবেের আলবেন ফরম ও প্রলপকিা ংগ্র করলে লব।
২।
একই প্রােেী ইংলরবজ ভােন ও বাংা মাধ্যলম আলবেন করলে ইচ্ছুক ল পৃেক পৃেক ফরম ংগ্র করলে
লব এবং ো পূরি কলর জমা বেলে লব।
৩।
একই ভােলন প্রলেযক প্রােেীর জন্য একবি ফমে প্রলযাজয। একাবধ্ক ফমে জমা বেল প্রােেীর আলবেন বাবে
বল গিয করা লব।
৪।
৩১ বিলম্বর ২০১৩ োবরলে প্রােেীর বয় ৫ লে ৬ বৎলরর মলধ্য লে লব। প্রােেীর বয় ৬ বৎলরর
উলবে ল ভবেের জন্য অলযাগয বল ববলববচে লব। (৫ লে ৬ বৎর অেোৎ ৪ বছর ১বেন লে ৫ বছর ৩৬৫
বেন, ৬ বৎর ১বেন নয়)
৫ । যোযেভালব পূরিকৃে আলবেন ফরম ১৯ নলভম্বর ২০১৩ মঙ্গবার লে ২৬ নলভম্বর ২০১৩ মঙ্গবার
পযেন্ত ০৯০০ ঘবিকা তেলক ১৩০০ ঘবিকার মলধ্য জমা তনয়া লব এবং িারীর োবরে ও ময় ম্ববে ী বেলয়
প্রলবলপত্র তফরে তেয়া লব। (ববমান বাবনীলে কমেরে েলের ন্তানলের তক্ষলত্র আলবেন ফরলম জন্ম োবরে
ও বেেমান বাার বিকানা বনজ বনজ ইউবনি অবধ্নায়লকর ী ও স্বাক্ষর প্রেযয়ন োকলে লব অেবা
ফরলমর ালে প্রেযয়নপত্র ংলযাজন করলে লব)।
৬।
আলবেন ফরম ও প্রলবলপত্র পূরলির বনয়মাবাবিঃ
ক । আলবেন ফরম এবং প্রলবলপত্র বাংা মাধ্যলমর জন্য বাংায় এবং ইংলরবজ ভােলনর জন্য
ইংলরবজলে পূরি করলে লব।
ে । আলবেন ফরম এবং প্রলবলপলত্রর প্রবেবিলে ফলিা বচবিে স্থালন প্রােেীর এক কবপ কলর েয তোা
বিবভ াইলজর রবঙ্গন ফলিা স্টাপার বপন দ্বারা ংলযাজন করলে লব। ফলিার তপছলন প্রােেীর নাম, বপোর
নাম ও ফমে নম্বর উলেে োকলে লব।
গ । প্রােেীর নাম এবং জন্ম োবরে জন্ম বনবন্ধন নে অনুযায়ী স্পষ্টাক্ষলর বিকভালব বেলে লব।
ফলমের ালে জন্ম নে এবং জন্ম বনবন্ধলনর াবিেবফলকলির েযাবয়ে কবপ জমা বেলে লব।
ঘ । আলবেন ফরলমর ক্রবমক নম্বরই পরীক্ষার তরা নম্বর বললব ববলববচে লব।
ঙ । বপো বা অবভভাবলকর তপলা চাকুরী ল পেবী ও েির নাম বেলে লব। বযবায়ীর তক্ষলত্র
পেবী ও বযবা প্রবেষ্ঠালনর নাম বেলে লব। শুধ্ু বযবা বা চাকুরী বেল লব না ।
চ । আলবেন ফরলম তকান েেয অম্পূিে োকল আলবেন পত্র বাবে বল গিয লব ।
৭।
িারীর োবরেিঃ প্রলবলপলত্র উলেবেে োবরে ও ময় অনুযায়ী ।
৮।
িারীর বেন প্রবে প্রােেীর একজন অবভভাবক উপবস্থে োকলবন (প্রােেীর উপবস্থবের প্রলয়াজন নাই)।
৯।
ফাফ প্রকালিঃ িারীর ফাফলর োবকা ১৯ বিলম্বর ২০১৩ বৃস্পবেবার কলজ তনাবিল তবালিে
এবং Website প্রোন করা লব (লগইলির তনাবিল তবালিে)।
ববিঃ দ্রিঃ কেৃেপক্ষ প্রলয়াজনলবালধ্ িারীর োবরে ও ময় এবং ফাফ প্রকাললর োবরে পবরবেেন করলে
পারলবন। অত্র ববজ্ঞবি ও বনয়মাববলে তকান পবরবেেন করা ল ো পূলবের বেন কলজ তনাবিল তবালিে ও
ওলয়ব াইলি তেয়া লব যা ংবিষ্ট কলক বনজ োবয়লে তজলন বনলে লব।
োবরেিঃ ০৫-১১-২০১৩
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