ই

উট অব ইনফরেমশন টকেনালিজ ব ড়া (আইআই িব)
শরপুর রাড, কেলানী, ব ড়া।

ারক নং-আইআই িব/ ট:ফঃ/০১/২১০২/২১
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এত ারা আইআই িব’র িডে ামা-ইন- ট টাইল ইি িনয়ািরং িশ া েমর ২০২১ সেনর ২য়, ৪থ, ৬ ও
৮ম পব িনয়িমত/অিনয়িমত (২০১০ িবধান) িশ াথ েদর অবগিতর জন জানােনা যাে
য, আগামী ৬
ফ æয়ারী ২০২১ ইং তািরখ রাজ শিনবার হেত বাড সমাপনী পরী া বােডর িনধািরত ক সমূেহ ( া
অিধদ েরর িনেদশনা অনুযায়ী শারীিরক দূর
বজায় রেখ) অনুি ত হেব। উ
পরী ার ফরম
িফলােপর জন
সিম ােরর সকল বেকয়া অথ পিরেশাধ
ােপে
িন¤ ◌œর তািরখ ও বার মাতােবক
রিজ ােরর িনকট ফরম িফলাপ সং া সমুদয় অথ জমা িদেয় িফলােপর কাযািদ স
করার জন িনেদশ
দয়া হেলা। উে খ য, যেহতু ফরম িফলােপর সকল কায ম অন-লাইেনর মাধ েম স
হেব সেহতু
িনধািরত তািরেখর মেধ ই ফরম িফলাপ করেত হেব। যিদ কান িশ াথ িনে উে িখত তািরেখর মেধ ফরম
িফলাপ করেত ব থ হয়, তাহেল িত ান কতৃপ
কানভােবই দায়ী থাকেব না। সিম ােরর টাকা বেকয়া রেখ
কানভােবই ফরম িফলাপ করা হেব না। সকাল ৯টা হেত িবকাল ৪টার মেধ ফরম িফলােপর কাজ স
করেত হেব।
িফলােপর িনধািরত তািরখ ও পরী ার িফ ( ট টাইল িশ া ম)
ঃ
টকেনালিজ ও পব
অথ জমা
তািরখ ও বার
১
২য় পব ট টাইল ও গােম
টকেনালিজ
২
৪থ পব ট টাইল ও গােম
টকেনালিজ
১৮.০১.২০২১ইং
রিজ ার িবভাগ
( সামবার)
৩
৬ পব ট টাইল ও গােম
টকেনালিজ
৮ম পব ট টাইল ও গােম
টকেনালিজ িনয়িমত/অিনয়িমত
৪
িবঃ ঃ # আগামী ২০ জানুয়ারী২০২১ ক া াস-১ এ ফরম িফলােপর ি
আউট কিপেত া র করােনা হেব।

ই

(সবুর শা লাটাস)
িত াতা পিরচালক
উট অব ইনফরেমশন টকেনালিজ ব ড়া
(আইআই িব)।

সদয় অবগিতর জন
িরত হেলাঃ
১. উপাধ ।
২. রিজ ার।
৩. িবভাগীয় ধানঃ ট টাইল ও গােম
টকেনালিজ।
৪. ওেয়বসাইট www.iitb.edu.bd
৫. িহসাব িবভাগ/অিফস কিপ/ না শ বাড।
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