রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
একাদশ সমাির্তনে বেিবির্ গ্রাজুনয়টনদ্র জেয বেনদ্তবশকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালনয়র একাদশ সমাির্তে আগামী ৩০.১১.২০১৯ র্াবরখ বিলা ৩:৩০মি. বিশ্ববিদ্যালয় বেবিয়ানম অেু বির্ হনি।
উক্ত সমাির্তনে বেিবির্ গ্রাজুনয়টনদ্র জেয বেননাক্ত গুরুত্বপূ র্ত বিষয়সমূ হ প্রচার করা হনলা:
১. বেিবির্ গ্রাজুনয়ট (স্নার্নকাত্তর, DVM, PhD)-বক বেজ বিভাগ/ইেবেবটউট বেনক সাবটতবিনকট ও কবেউমসহ অেযােয দ্রিযাবদ্
আগামী ২৯.১১.২০১৯ র্াবরখ সকাল ৯:০০টা হনর্ দু পুর ১২:০০টা ও মিকাল ৩:০০টা হতে সন্ধ্যা ৭:০০টা এিং ৩০.১১.২০১৯
র্াবরখ সকাল ৯:০০টা হনর্ বিলা ১১:০০টার মনযয সংগ্রহ করনর্ হনি।
MBBS ও BDS-এর গ্রাজুনয়টিৃ ন্দ উনেবখর্ সমনয় সসয়দ্ ইসমাইল বহানসে বসরাজী ভিনে অিবির্ যোক্রনম বশক্ষা ও গনিষর্া
ইেবেবটউট (কক্ষ েং ২০৪) এিং আইবকউএবস (কক্ষ েং ৩০৬বি) হনর্ সাবটতবিনকট ও কবেউমসহ অেযােয দ্রিযাবদ্ সংগ্রহ
করনর্ পারনিে।
মূ ল সাবটতবিনকট গ্রহনর্র বক্ষনে বেনবলবখর্ বেয়মািলী অেু সরর্ করনর্ হনি—
 বেিবির্ গ্রাজুনয়টনদ্র মূ ল সেদ্পে প্রদ্ানের সময় সমাির্তে বেিিে পে জমা বদ্নর্ হনি।
 সমাির্তে বেিিে পে হাবরনয় বগনল/সানে ো োকনল ওতেিসাইট (www.ru.ac.bd) বেনক িাউেনলাি করা যানি।
 বেিবির্ গ্রাজুনয়ট পূ নিত সামবয়ক সেদ্পে উনত্তালে কনর োকনল র্া অিশযই জমা বদ্নয় মুল সেদ্পে গ্রহর্ করনর্ হনি।
 সামবয়ক সেদ্পে হাবরনয় োকনল বজবি ও সংিাদ্পে বিজ্ঞবি জমা বদ্নয় মূ ল সেদ্পে গ্রহর্ করনর্ পারনিে।
 বেিবির্ বকানো গ্রাজুনয়ট সমাির্তে অেু িানে উপবির্ হনর্ ো পারনল মূ ল সেদ্পে বকিল মাে র্ার পনক্ষ বিশ্ববিদ্যালনয়
কমতরর্ বকানো বশক্ষক/কমতকর্তা গ্রহর্ করনর্ পারনিে।
২. দু পুতরর খািাতরর কুপন আপযােন কমিমট কেতৃক যথাস্থাতন প্রেরণ করা হতি। ৩০.১১.২০১৯ র্াবরখ প্রিলা ১১:০০টা হনর্
১২:০০টার মনযয সংমিষ্ট মিভাগ/ইনমিমটউট/দপ্তর হতে খািার সংগ্রহ করতে হতি।
৩. অেু িােিনল প্রনিনশর জেয সমাির্তনের আমন্ত্রর্পে অিশযই সনে রাখনর্ হনি। আমন্ত্রর্ পে হন্তান্তরনযাগয েয়। িযবক্তগর্
আনেয়াস্ত্র, বমািাইল বিাে িা অেয বকাে ইনলকট্রবেক বিভাইস, হার্িযাগ, কযানমরা, পাবের বিার্ল সনে বেনয় অেু িােিনল
প্রনিশ করা যানি ো।
৪. বেিবির্ গ্রাজুনয়ট সমাির্তনের বপাশাক পবরযাে কনর ৩০.১১.২০১৯ র্াবরখ প্রিলা ১:০০টা হনর্ ২:৩০মি. মনযয অেু িােিল
(রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালতের প্রশখ কািাল বেবিয়াম)-এ প্রনিশ করনর্ হনি। সিািেৃনস্থল (বেবিয়াি)-এ প্রনিনশর বক্ষনে
অিশযই বেনন উনেবখর্ বগট িযিহার করনর্ হনি।
 প্রগট নং ২-৩: িমহলা গ্রাজুনয়টপ্রদর জনয মনর্ৃামরে।
 প্রগট নং ৪-৫ ও ৬-৭: পুরুষ গ্রাজুনয়টপ্রদর জনয মনর্ৃামরে।
৫. ২০১৫ সাতলর পূ তিৃ ও ২০১৬ সানলর পনর স্নার্নকাত্তর, MBBS, BDS, DVM, PhD বিগ্রী অজতেকারীনদ্র বকউ ভুল র্েয
প্রদ্ানের মাযযনম বেিিে কনর োকনলও র্াাঁরা সমাির্তনে অংশগ্রহনর্র সু নযাগ পানিে ো।
৬. প্রনয়াজেীয় র্নেযর জেয ০১৭৩০৮৫৯৮৭৮ েম্বনর বযাগানযাগ করা যানি।
েতেসর এি এ িারী
বরবজস্ট্রার (ভারপ্রাি)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

