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জশকস্ট্রাররর্থী পপুনিনঃ ভজরর/রস্ট্রাজলকস্ট্রাভপুজক্তি ফরেম
(Re-admission/enrollment Form)

ক) প্ররম অঅংশ: জশকস্ট্রাররর্থীরে ভজররররদ (জশকস্ট্রাররর্থী পপূরেণ করেরব)/a. First Part: Admission Information (students will fill this part)

জনিবন্ধনি নিম্বরে
(Registration No.) - -

ছজব
(আঠস্ট্রা জদরয় বসস্ট্রারর হরব)

(Photo)
(use glue to stick the

photograph)

জবভস্ট্রাগ/ইনিজস্টিজটিউটি
(Department/Institute)

হল (Hall)

ভজরর পরের্থীকস্ট্রারে ররদ
(Admission Test Info)

ইউজনিটি
(unit)

জশকস্ট্রাবরর 
(Session)

ররেস্ট্রাল
(Roll)

রমধস্ট্রাক্রম 
(Position)

খ) জদ্বিরর্থীয় অঅংশ: পপুনিনঃ ভজরররে/রস্ট্রাজলকস্ট্রাভপুজক্তি আরবদনি(জশকস্ট্রাররর্থী পপূরেণ করেরব)/b. Second Part: Re-admission/ enrollment application (students will fill this part)

জশকস্ট্রাররর্থীরে নিস্ট্রাম
(Student Name)

জনিবন্ধরনিরে রময়স্ট্রাদ
(Registration 
Expiry)

- - ২ ০

সবররশর ভজরর/ 
রস্ট্রাজলকস্ট্রাভপুজক্তি
(Recent 
Admission/
Enrollment)

জশকস্ট্রাবরর
(Session)

বরর
(Year)

রসজমস্টিস্ট্রারে
(Semester)

রশ্রেজণররেস্ট্রাল
(Class Roll)

আরবদরনিরে কস্ট্রারেণ
(একজটিরর ক্রস জদনি)

(Application 
Ground)
(Cross one)

অনুতর্থীণর
Failed

স্বল্প উপজস্থিজর
Non-Collegiate

পরের্থীকস্ট্রায় অনুপজস্থিজর
Absent

অনস্ট্রান
Other

আরবদরনিরে কস্ট্রারেণ জবসস্ট্রাজরেরভস্ট্রারব জলখপুনি/Describe the reason in detail ইররস্ট্রাপপূরবর পপুনিনঃ ভজরর/রস্ট্রাজলকস্ট্রাভপুক্তি হরয় রস্ট্রাকরল রস্ট্রারে জববরেণ:

ক্রম জশকস্ট্রাবরর বরর ও
রসজমস্টিস্ট্রারে

কস্ট্রারেনি রশ্রেজণররেস্ট্রাল

১।

২।

৩।

৪।

আরবদনিপরত্রেরে সস্ট্রারর জশকস্ট্রাররর্থীরক জনিরমস্ট্রাক্তি কস্ট্রাগজিপরত্রেরে কজপ জিমস্ট্রা জদরর হরব(ক্রস জদনি)/Students must submit the copies of the followings: (Cross)

১। ঢস্ট্রাকস্ট্রা জবশ্বজবদদস্ট্রালরয়রে ভজরর সনিদ (বস্ট্রাধদরস্ট্রামপূলক)
1. Certificate of Admission (Compulsory)

৪। পরের্থীকস্ট্রারে প্ররবশপত্রে (প্রররস্ট্রাজিদ রকরত্রে)
4. Examination Admit Card (if applicable)

২। ভজরর পরের্থীকস্ট্রারে প্ররবশপত্রে (বস্ট্রাধদরস্ট্রামপূলক)
2. Admission Test Admit Card (Compulsory)

৫। আরবদরনিরে কস্ট্রারেরনিরে স্বপরক দজললস্ট্রাজদ (প্রররস্ট্রাজিদ রকরত্রে)
5. Supporting Documents (if applicable)

৩। সবররশর পরের্থীকস্ট্রারে রগ্রেডশর্থীটি (পরের্থীকস্ট্রায় অঅংশগ্রেহণ করেস্ট্রা হরল)
3. Grade-sheet of recent exam. (if participated)

৬। অনস্ট্রান দজললস্ট্রাজদ (রজদ রস্ট্রারক)
6. Other Documents (if any)

আরবদনিকস্ট্রাজরেরে স্বস্ট্রাকরে ও রস্ট্রাজরেখ
(Applicant's Signature and Date)

রতৃরর্থীয় অঅংশ: একস্ট্রারডজমক কজমজটিরে মরস্ট্রামর/Third Part: Comments from the Academic Committee

জবভস্ট্রাগ/ইনিজস্টিজটিউটি অজফস পপূরেণ করেরব
আরবদনি গ্রেহরণরে 
রস্ট্রাজরেখ

জদনি | মস্ট্রাস

বছরে

একস্ট্রারডজমক 
কজমজটিরে সভস্ট্রারে 
রস্ট্রাজরেখ

ছজব রস্ট্রাচস্ট্রাই*
সজঠক

গড়জমল
জনিবন্ধনি রস্ট্রাচস্ট্রাই

সজঠক

গড়জমল

* জবভস্ট্রাগ/ইনিজস্টিজটিউরটি সঅংরেজকর ছজব ও সঅংরপুক্তি দজললস্ট্রাজদরে সস্ট্রারর রস্ট্রাচস্ট্রাই করেরর হরব।

পপুনিনঃ ভজরর/রস্ট্রাজলকস্ট্রাভপুজক্তি-এরে জশকস্ট্রাবররর কস্ট্রাশ শুরুরে রস্ট্রাজরেখ

উক্তি জশকস্ট্রাবররর রশ্রেজণরর জশকস্ট্রাররর্থী সঅংখদস্ট্রা জনিয়জমর রমস্ট্রাটি আসনি

অজফস কমরকররস্ট্রা/সহকস্ট্রারের্থীরে স্বস্ট্রাকরে

একস্ট্রারডজমক কজমজটিরে মরস্ট্রামর

ক) আরবদরনিরে ররস্ট্রারররস্ট্রা সম্পজকরর মন্তবদ

খ) পপুনিনঃ ভজরর/রস্ট্রাজলকস্ট্রাভপুজক্তি-এরে অনুমজর সঅংক্রস্ট্রান্ত জসদস্ট্রান্ত

পপুনিনঃ ভজরর/রস্ট্রাজলকস্ট্রাভপুজক্তি-এরে জশকস্ট্রাবরর: 

রচয়স্ট্রারেমদস্ট্রারনিরে স্বস্ট্রাকরে
ও জসল

অপরে পতৃপৃ্ষস্ট্রা (২) দ্রষ্টবদ



জশকস্ট্রাররর্থী পপুনিনঃ ভজরর/রস্ট্রাজলকস্ট্রাভপুজক্তি ফরেম (জদ্বিরর্থীয় পস্ট্রারস্ট্রা)
Re-admission/enrollment Form (Second Page)

চরপুরর অঅংশ: জশকস্ট্রাররর্থীরে হল রররক পপূরেণ করেরব/Fourth Part: To be filled by the Hall

আবস্ট্রাজসক

অনিস্ট্রাবস্ট্রাজসক

প্ররভস্ট্রারস্টিরে মরস্ট্রামর:

প্ররভস্ট্রারস্টিরে স্বস্ট্রাকরে ও জসল           

পঞ্চম অঅংশ: জডনি অজফস পপূরেণ করেরব/Fifth Part: To be filled by the Dean Office

সঅংজশ্লিষ্ট জডরনিরে মরস্ট্রামর

    উপস্ট্রাচস্ট্রাররররে পরক জডরনিরে অনুরমস্ট্রাদনি

জব.দ্র.: পপুনিনঃ ভজরর/রস্ট্রাজলকস্ট্রাভপুজক্তি অনুরমস্ট্রাজদর হওয়স্ট্রারে পরে জশকস্ট্রাররর্থী জবভস্ট্রাগর্থীয় অজফস হরর নিরপুনি রশ্রেজণররেস্ট্রাল 
সঅংগ্রেহ করেরব।

রষ অঅংশ: ররেজজিসস্ট্রাররেরে অজফস পপূরেণ করেরব/Sixth Part: To be filled by 
the Registrar's Office

নিরপুনি রশ্রেজণররেস্ট্রাল - -

প্রদস্ট্রারনিরে রস্ট্রাজরেখ

অজফস কমরকররস্ট্রা/
সহকস্ট্রারের্থীরে স্বস্ট্রাকরে

উপ-ররেজজিসস্ট্রারে (জশকস্ট্রা-১/জশকস্ট্রা-২)


