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�না�শ
এত�ারা অ� �িত�ােনর নবম �থেক �াদশ ��িনর সকল িশ�াথ�েদর জানােনা যাে� �য, এক� একক

আইিড-ব�ব�াপনার মাধ�েম নাগিরেকর জীবন �বােহর উে�খেযাগ� ঘটনাসমহূ তথ�-উপা� আকাের সংর�ণ এবং
এর িভি�েত সরকােরর সকল �সবা িনি�ত করার লে�� সরকার িসিভল �রিজ�শন এ� ভাইটাল
��া�ি��(CRVS)কম�সূিচর উেদ�াগ �হন কেরেছ।

িসআরিভএস কম�সূিচর আেলােক অ� �িত�ােনর ৯ম �থেক ১২শ ��িন পয�� িশ�াথ�েদর তথ� সং�হ
পূব�ক িশ�াথ� ��াফাইল ��ত করা হেব। িশ�াথ�েদর মাতা-িপতার NID ন�রসহ �েয়াজনীয় তথ� NID কতৃ� পে�র
�ডটােবজ এবং িশ�াথ�র জ� িনব�ন ন�র ORG কতৃ� পে�র �ডটােবেজর সােথ িল� �াপন পূব�ক যাচাই কের
�েত�ক িশ�াথ�েক আলাদা আলাদা Unique Identification Number(UID) �দান করা হেব।

২। নবম �থেক �াদশ ��িনর সকল িশ�াথ�েদরেক �া��িবিধ �মেন �-� ��ড হেত িশ�াথ� তথ� ফম� সং�হপূব�ক
অত�া� সতক� তার সােথ িনভূ� লভােব তথ� ফম�� পূরণ কের িন�িলিখত কাগজপ� ও �েয়াজনীয় তথ� �দানপূব�ক
জ�রী িভি�েত আগামী ৩১/০5/২০২১ ি�ঃ তািরেখর মেধ� �-� ��েড জমা �দােনর জন� বলা হেলা।

ক) িশ�াথ�র অনলাইন(হােতর �লখা নয়)জ� সনেদর অনিুলিপ।
খ) মা ও বাবার জাতীয় পিরচয়পে�র অনিুলিপ(অপর পৃ�ায় মা ও বাবার �মাবাইল নং িলেখ িদেত হেব) ।
গ) মা ও বাবার জ� সনেদর(যিদ থােক) অনিুলিপ।
ঘ) মা ও বাবা উভেয়ই জীিবত না থাকেল অিভভাবেকর দািয়� পালনকারীর জাতীয় পিরচয়পে�র

অনিুলিপ(অপর পৃ�ায় অিভভাবেকর �মাবাইল নং িলেখ িদেত হেব) ।
ঙ)িশ�াথ�র সদ� �তালা পাসেপাট� সাইেজর ২ কিপ র�ীন ছিব (সাদা ব�াক�াউ�সহ,পূন� স�ূখ �থেক �তালা

যােত িশ�থ�র দইু কান ও দইু �চাখ একই সােথ দশৃ�মান হয়) ।সংযূ� ছিবর �পছেন িশ�াথ�র পূন� নাম িলখেত হেব।
চ)রে�র �প পরী�া করা থাকেল �ট� িরেপাট� (বাধ�তামলূক নয়,তেব পরী�া করা না থাকেল পরী�া

করােত হেব,পের অনলাইেন ডাটা এি�র জন�)।
ছ)�রিজে�শন কােড� র অনিুলিপ।
জ)পূব�বত� পরী�ার ফলাফেলর জন� ন�রপ�/মা�ক� শীট/একােডিমক �া�ি�� এর অনিুলিপ।

িবষয়� অতীব জ�রী।
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(মহুা�দ �ফরেদৗস আেরফীন)
অধ�� (ভার�া�)

িপেরাজপুর �টকিনক�াল �ুল এ� কেলজ
িপেরাজপুর

�ফানঃ ০৪৬১-৬২৮২১
�মাবাইলঃ ০১৯১২৪১৭০৯১

mailto:tscpirojpur@yahoo.com

