
 
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অধ্যদের কার্যালয় 
সরকারর রিচাসয ট্রের াং কদলজ, ট্রে ী 

ইআইআইএ : ১৩৩৪৬১  জা.রবশ্ব. কদলজ ট্রকাড: ৪১১২ 

ট্রো  : ০২৩৩৪৪-৭২৬৪২ 
ট্র াবাইল : ০১৭৮৯০১২৬৩৫ 
ইদ ইল : ttcollegefeni@yahoo.com 
ওদয়ব : ttc.feni.gov.bd 
ট্রেসবুক : www.facebook.com/trainingcollegefeni/ 

 

স্মারক  াং : ৩৭.০২.৩০২৯.১৮.০০০.২২.০৩৮৯      তাররখ : ২০.০৯.২০২২ রি. 

রবজ্ঞরি 
জাতীয় রবশ্বরবেযালদয়র অরধ্ভুক্ত কদলজস ূদে ২০২১ - ২০২২ রশোবদষয ৪ বছর ট্র য়ােী Bachelor of Education (Honours) বা রব.এড 
(সম্মা ) ট্রপ্রাগ্রাদ  প্রাথর ক আদবেদ র  াধ্যদ  ভরতয কার্যক্র  শুরু েদয়দছ। ভরতয সাংক্রান্ত রবস্তাররত তথয জাতীয় রবশ্বরবেযালদয়র ওদয়বসাইি 
www.nu.ac.bd/admissions-এর Prospectus/Important Notice িযাদব পাওয়া র্াদব। এ ছাড়া প্রাসরিক অন্যান্য তথযারে, রেস, ভরতয ও 
পরবতযী কার্যক্রদ র আপদডি কদলদজর ওদয়বসাইি (ttc.feni.gov.bd) ও ট্রেসবুক পেইজ (facebook.com/trainingcollegefeni/) ট্রথদকও 
জা া র্াদব। পনোটিটিকেশন েোওয়োর সুটিধোকথে েকেকজর ট্রেসবকু পেইজ-এ েোইে টিকয় রোখোর জন্য েরোমশে পিওয়ো যোকে। 

  ক্লোস শুরুর তোটরখ : ৩০ অকটোির ২০২২ 
 

গুরুত্বেূর্ে তোটরখসমূহ 
• অ লাইদ  প্রাথর ক আদবে  িরম েূরর্ ও টিন্ি েটে সংগ্রকহর পশষ তোটরখ : ১০ অকটোির ২০২২ রাত ১২িা পর্যন্ত 
• আদবেদ র রপ্রন্ি করপ ও আকিিন টি (৩০০/-) কদলদজ জ াোদ র ট্রশষ তাররখ: ১১ অকটোির ২০২২ দুপুর ০১িা পর্যন্ত 

সাধ্ারণ র দেযশাবলী 
• অ লাই  আদবেদ র রলাংক: ভরতয রবষয়ক ওদয়বসাইদির Professional Tab ট্রথদক Apply Now (Hons. Professional) অপশ  র বযাচ  

েকর প্রদয়াজ ীয় তথযাবরল ই পুি রেদয় সাবর ি করদত েদব। 
• রবশ্বরবেযালয় র ধ্যাররত ৩০০/- (রত শত) িাকা আদবে  রেস সরোসটর কদলজ অরেদস পররদশাধ্ করকত হকি। 
• জাতীয় রবশ্বরবেযালয় র্থাস দয় ভরতযর জন্য র বযারচত প্রাথযীদের তারলকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করদব। েলােল প্রকাশ হকে কদলদজর 

ওদয়বসাইি ও ট্রেসবকু পেইকজ আপদলাড করা েদব। 
• জাতীয় রবশ্বরবেযালয় বা অন্যান্য রবশ্বরবেযালদয় ট্রর্ পেোকনো রশো কার্যক্রদ  বতয াদ  ভটতেেৃত িো অধ্যয় রত ট্রকাদ া রশোথযী এ রশোবদষয 

ভরতয হকে তোর উভয় ভটতে ও পরটজকেশন িোটতে হকি। তদব পূদবযর ভরতয বারতলপূবযক ভরতয েদত পারদব। 

প্রাথর ক আদবে  ের  জ াো  
• ট্রকারভড-১৯  ো ারর সম্পরকযত সকল স্বাস্থ্যরবরধ্ র্থার্থভাদব ট্র দ  ভটতে েোযেক্রম সম্পন্ন েরকত েদব। 
• টিশ্বটিিযোেকয়র টিজ্ঞটিকত উকেটখত আকিিকনর পযোগ্যতো অনুসরর্ েরকত হকি। 
• প্রাথর ক আদবে  ের  আগা ী ২০/০৯/২০২২ ট্রথদক ১১/১০/২০২২ রি. তাররখ (িটতটিন পিেো ০১:০০ িার  দধ্য) জমো পনওয়ো েদব।  
• ডাউ দলাডকৃত প্রাথর ক আদবে  ের রি রপ্রন্ি কদর েরদ র সবযডাদ  উপদর  র দজর ট্র াবাইল  ম্বর ও  র দজর ইদ ইল এদেস 

রলদখ আদবে  রেসসহ সরোসটর কদলজ অরেদস জ া রেদত েদব। 
• রে জ া ও ডাউ দলাডকৃত প্রাথর ক আদবে  িরম কদলদজ জ াোদ র পর ১১/১০/২০২২ তাররখ ট্রবলা ২িার  দধ্য জাতীয় 

রবশ্বরবেযােকয়র ওকয়র সোইকি (www.nu.ac.bd/admissions)  েকর স্ট্যোিোস যোচোই ( ) েরোর 
জন্য েরোমশে পিওয়ো যোকে। প্রাথর ক আদবে  র শ্চায়   া হকয় থাকদল অবশ্যই জরুরীভাদব কদলজ অরেদসর সাদথ ট্রর্াগাদর্াগ করদত 
েদব। অন্যথায় এ সাংক্রান্ত জরিলতার জন্য কদলজ কতৃযপে োয়ী থাকদব  া। 

• এই কদলদজর  াদ  আদবে  ের  পূরণ কদর অন্য কদলদজ টিস িো আকিিন িরম জ া রেদল রকাংবা অন্য কদলদজর  াদ  আদবে  ের  
পূরণ কদর এই কদলদজ টিস িো আকিিন িরম জ া রেদল সাংরিষ্ট আদবে কারীর ের  অ লাইদ  এরন্ে বা র শ্চায়  েদব  া। এ সাংক্রান্ত 
জরিলতার জন্য কদলজ কতৃযপে োয়ী থাকদব  া। 

কদলদজর সুদর্াগ-সুরবধ্া ও ববরশষ্টয 
 রাজ ীরত ুক্ত কযাম্পাস    ট্রেদশ-রবদেদশ প্ররশেণপ্রাি, অরভজ্ঞ ও উচ্চতর ট্রর্াগযতাসম্পন্ন রশেক ন্ডলী 
 পুরুষ ও  রেলাদের জন্য পৃথক  া সম্পন্ন আবারসক ট্রোদেল    শীতাতপ র য়রন্ত্রত সুপররসর-আধ্ুর ক করম্পউিার লযাব 
  ারির রডয়া ও স্মািযদবাডয সুসরিত ট্রেরণ কে     স ৃদ্ধ লাইদেরর ও রররডাংরু    পাঠোদ  আধ্ুর ক পদ্ধরত ও ট্রকৌশল অনুসরণ 

প্রদয়াজদ  ট্রর্াগাদর্াগ : জনোি ট্র াোম্মে ট্রসরল  সরকার - ০১৮১৮৭৩০১৯২ জ াব ট্র াোঃ সালাে উরি  - ০১৭১৭৩৮০৯৫৩ 
 জ াব ট্রসখ ওবায়দুল ইসলা  - ০১৭১১২০৯৭১৪ জ াব ট্র াোঃ  র র আে ে - ০১৭৪১৬৩৫৭১৫ 
 

িটতস্বোক্ষর: 

 
(কমোহো. আখতোর পহোছোইন কুতুিী) 
উপাধ্যে ও অধ্যে (ভারপ্রাি) 

সরকারর রিচাসয ট্রের াং কদলজ, পিনী। 

 

 
(ট্র াোম্মে ট্রসরল  সরকার)  
সেকারী অধ্যাপক ও 

আহ্বোয়ে, রব.এড (সম্মা ) ভটতে েটমটি-২০২২ 
সরকারর রিচাসয ট্রের াং কদলজ, পিনী। 

 


