ডিপ্লোমোর শর্তোবডি ডবষয়ক ওয়োকতডশট
লশক্ষাথ্ীর োে:
লশক্ষাথ্ীর আইলি:

পয র্ালরয়ে লশক্ষাথ্ী ৯ে পগ্র্য়ি ভলর্ত হয়েয়ে (বযাচ):
গ্র্যাজুয়েশয়ের সম্ভাবয র্ালরে: ___________________________________
কাউয়েির: ___________________________________
লেবলির্ ক্লাস:

ক্রেডিপ্টর শর্তোবিী: প্রলর্টি লবষয়ে অলজতর্ পেলিে সংেযা লিেয়র্ আপোর ট্রােলেপ্ট বযবহার করুে। এরপর গ্র্যাজুয়েে হয়র্ এেে প্রলর্টি লবষয়ে আরও কয়র্া পেলিে প্রয়োজে, পসো লের্তে করয়র্ হয়ি
এ সংেযা পথ্য়ক গ্র্যাজুয়েশয়ের জেয আবশযক েূযের্ে পেলিে সংেযা লবয়োগ লিয়র্ পায়রে। লেলিত ষ্ট পেলিয়ের শর্ত াবিী জােয়র্ হয়ি অেুগ্র্হ কয়র আপোর গাইয়িে কাউলেিয়রর সায়থ্ কথ্া বিুে।
পোঠ্য ডবষয়

ন্যযন্র্ম
সংখ্যক অডজতর্
ক্রেডিট

অডজতর্ ক্রেডিট
সংখ্যো

আবডশযক ক্রেডিট
সংখ্যো

ক্রন্োট
গ্র্যাজুয়েশয়ের জেয লকেু লবষয়ে লেলিত ষ্ট পকায়সতর প্রয়োজে হে। আপলে সকি লবষয়ে পকায়সতর
আবলশযকর্া পূরর্ কয়রয়েে লক ো, পসো আপোর গাইয়িে কাউলেিয়রর কায়ে লজজ্ঞাসা
করুে। এর বাইয়র পকাে পকাসত পথ্য়ক থ্াকয়ি এোয়ে র্া লিয়ে রােুে।

ইংপ্রডজ

8

সমোজপোঠ্
পলাবাি লহলি (4), US লহলি (2), সরকায়র
অংশগ্র্হর্ (1), ইয়কােলেক্স (1)
মযোথ, যোর অন্তর্ত ভ ক্ত আপ্ে কমপপ্ে উচ্চর্র
মযোথ-এ 2 ক্রেডিট

8

6

সোপ্য়ন্স
িোইফ সোপ্য়ন্স (2), ডফডজকযোি সোপ্য়ন্স
(2), িোইফ ডকংবো ডফডজকযোি সোপ্য়ন্স (2)

6

িযোঙ্গভপ্য়জ আদোর দযোন্ ইংডিশ (LOTE)*

2

আটতস

2

ডফডজকযোি এিভপ্কশন্, প্রডর্ বের, ডবডর্ন্ন
পযোটোপ্ন্ত প্রদোন্ করো হয়

4

ক্রহিথ

1

ইপ্িকটির্স

7

ক্রমোট ক্রেডিট

44

* পযসব লশক্ষাথ্ী একটি উচ্চর্র লরয়জন্টস লিয়লাো অজতে কয়র, র্ায়িরয়ক 6টি এিওটিই পেলিে অজতে করয়র্ হে। পযসব লশক্ষাথ্ী অেুয়োলির্ লসটিই লকংবা আেতস ধ্ারােে (লসয়কায়েে) লেয়েয়ে, র্ায়িরয়ক উচ্চর্র লরয়জন্টস লিয়লাোর জেয
েূযের্ে 2টি এিওটিই পেলিে অজতে করয়র্ হে। পযসব লশক্ষাথ্ীর আইইলপ-পর্ এেে পকাে প্রলর্বলির্ার কথ্া উয়েে আয়ে যা র্ায়ির পকাে ভাষা লশক্ষায়ক বাধ্াগ্র্স্থ কয়র, র্ারা এিওটিই-এর বাধ্যবাধ্কর্ােুক্ত, র্া সয়েও র্ায়িরয়ক 44 পেলিে
অজতে করয়র্ হয়ব।

গ্র্যাজুয়েশয়ের শর্ত াবলি সম্পয়কত পূর্ত র্থ্য পাওো যায়ব গ্র্যাজুয়েশে লরয়কাোরয়েন্টস পপজ-এ।
T&I 25908 (Bengali)

পেলিয়ের বাধ্যবাধ্কর্া

ডিপ্লোমোর শর্তোবডি ডবষয়ক ওয়োকতডশট
লশক্ষাথ্ীর োে:
লশক্ষাথ্ীর আইলি:

পয র্ালরয়ে লশক্ষাথ্ী ৯ে পগ্র্য়ি ভলর্ত হয়েয়ে (বযাচ):
গ্র্যাজুয়েশয়ের সম্ভাবয র্ালরে: ___________________________________
কাউয়েির: ___________________________________
লেবলির্ ক্লাস:

পরীেোর শর্তোবিী: প্রলর্টি লবষয়ে পরীক্ষাে প্রাপ্ত সয়বতাচ্চ পকার লিেয়র্ আপোর ট্রােলেপ্ট বযবহার করুে। পযসব লশক্ষাথ্ী লরয়জন্টস লিয়লাো করয়ে, র্ায়ক অবশযই প্রলর্টি লরয়জন্টস পরীক্ষাে ৬৫ বা
পবলশ পকার করয়র্ হয়ব। পযসব লশক্ষাথ্ী পসফটি পেে পেলক্সলবলিটি (লশলথ্ির্া)-এর পযাগয, র্ায়িরয়ক একটি পিাকাি লিয়লাোর জেয অবশযই প্রলর্টি লবষয়ে 55 বা পবলশ পকার করয়র্ হয়ব। পরীক্ষার শর্ত ও লশলথ্ির্া
সম্পয়কত পকাে প্রশে থ্াকয়ি অেুগ্র্হ কয়র আপোর গাইয়িে কাউয়েিয়রর সায়থ্ কথ্া বিুে।
পোঠ্য ডবষয়

পরীেোর ন্োম
অথবো অন্ভপ্মোডদর্ ডবকপ্ের ন্োম

কপ্র্োবোর ক্রেষ্টো
কপ্রডেপ্িন্

সপ্বত োচ্চ ক্রকোর

শর্ত পযরণ কপ্রডেপ্িন্?
বোড়ডর্ দ্রষ্টবয

English
ক্রসোশযোি স্টোডিজ
মযোথ
সোপ্য়ন্স
+1 লবকল্প*

পোঠ্য ডবষয়

বোড়ডর্ পরীেো, শুধভ উচ্চর্র ডরপ্জন্টস ডিপ্লোমোর জন্য
পরীেোর ন্োম
কপ্র্োবোর ক্রেষ্টো
সপ্বত োচ্চ ক্রকোর
অথবো অন্ভপ্মোডদর্ ডবকপ্ের ন্োম
কপ্রডেপ্িন্

শর্ত পযরণ কপ্রডেপ্িন্?
বোড়ডর্ দ্রষ্টবয

েযাথ্ (3টির 2টি)
েযাথ্ (3টির 3টি)
সায়েে (2টির 2টি)
এেওোইলস এিওটিই পরীক্ষা
*লশক্ষাথ্ীরা +1 লবকল্প পূরর্ করয়র্ পায়র বাড়লর্ লরয়জন্টস পরীক্ষাে বা পেে অেুয়োলির্ লবকল্প পরীক্ষাে উত্তীর্তয়যাগয পকার অজতে কয়র। +1 লবকল্প পূরয়র্র জেয বযবহার করা পযয়র্ পায়র, এেে পযসব েূিযােয়ের
বযবস্থা এবং বযবহারয়যাগয লশক্ষয়র্র সুয়যাগ আয়ে, পসো জােয়র্ অেুগ্র্হ কয়র আপোর গাইয়িে কাউয়েিয়রর সায়থ্ কথ্া বিুে।

গ্র্যাজুয়েশয়ের শর্ত াবলি সম্পয়কত পূর্ত র্থ্য পাওো যায়ব গ্র্যাজুয়েশে লরয়কাোরয়েন্টস পপজ-এ।
T&I 25908 (Bengali)

পেলিয়ের বাধ্যবাধ্কর্া

