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2022-2023 লটারি ওপেন এনপিালপেন্ট ক্যাপলন্ডাি 
 

তারিখ ইপেন্ট 

7 জানুয়ারী, 2022 সকাল 9টা সু্কল চয়য়স ওপেন এনপিালপেন্ট 2022 অ্যাপ্লিয়কশন উইয়ডা খুলয়ে। 

4 ফেব্রুয়ারী, 2022 প্লেকাল 4টা সু্কল চয়য়স আয়েদন জো দেয়াি তারিখ। 

4 ফেব্রুয়ারী, 2022 প্লেকাল 4:01টা 

ফেয়ক 

31 অ্গাস্ট, 2022 প্লেকাল 4টা 

দেরিপত আপেেন গ্রহণ করা হয়ে। অ্য়েক্ষমান তাপ্ললকা ফশষ হওয়ার 

েয়র আসন খাপ্লল োকয়ল ফকেল তখনই ফদপ্লরয়ত করা আয়েদন প্রক্রিয়া 

করা হয়ে। 

মাচচ 21, 2022 হাই সু্কল লটারিি প্রথে েছন্দ 

মাচচ 22, 2022 রেরিল সু্কল লটারিি প্রথে েছন্দ 

মাচচ 24, 2022 প্রাথরেক্ সু্কল লটারিি প্রথে েছন্দ 

মাচচ 25, 2022 

 

প্লেকাল 5টার ের 

লটারিি প্রথে েছপন্দি ফলাফল রেতাোতাি ইপেল ঠিক্ানায় এেং 

অ্যারিপক্শন িযাশপোিড দেপেজ েপে োিাপনা হপে। 

**দক্েলোত্র প্রথে েছপন্দি রনে ডাচন প্রািরিক্ লটারি ক্িা হপে। 

2য় এেং 3য় চয়য়স লটাপ্লর চালায়না হয় যপ্লদ সমস্ত অ্য়েক্ষমাণ তাপ্ললকা 

এেং ফদপ্লরয়ত করা আয়েদনকারীয়দর স্থান ফদওয়ার েয়র ফপ্রাগ্রায়মর 

আসন েূরয়ণর জনয অ্প্লতপ্লরক্ত প্লশক্ষােীর প্রয়য়াজন হয়। 

1 এরপ্রল, 2022 প্রােপ্লমক লটাপ্লরর েলােয়লর রেট দিেপেপন্টি দশষ তারিখ 25 মাচচ 

োঠায়না হয়। প্লসয়লকশন ফলটায়র উপ্লিপ্লখত সময়সীমার ময়যয প্লসট 

ফিসয়মন্ট গ্রহণ না করা হয়ল তা স্বয়ংক্রিয়ভায়ে োপজয়াপ্ত হয়য় যায় 

এেং অ্য়েক্ষা তাপ্ললকায় উপ্লিপ্লখত িমানুসায়র অ্য়েক্ষায় োকা 

আয়েদনকারীয়দর ফদওয়া হয়। 

জুন 1 – 30, 2022 ক্েী রশক্ষাথী স্থানান্তি কম চ প্লনযুক্রক্ত যাচাইকরণ এেং ফিসয়ময়ন্টর 

অ্নুয়মাদন েত্র ইয়মল মারেত োঠায়না হয়। **েেপয় যািা আপেেন 

ক্িপছন তাপেি জো দেয়াি দশষ তারিখ 4 দফব্রুয়ািী, 2022। রেট 

উেলব্ধতাি রেরিপত অ্নুপোেন দেয়া হয়। 

সু্কল চপয়ে দিজজপেশপনি 

তারিপখি জনয প্ররতঠট সু্কপলি 

ওপয়েোইট দেখুন 

সু্কয়লর ওয়য়েসাইয়ট দাপ্লে করার জনয সু্কয়ল দিজজস্টাি ক্িাি দশষ 

তারিখ। সু্কয়লর ওয়য়েসাইয়ট উপ্লিপ্লখত সময়সীমার ময়যয ফরক্রজয়েশয়নর 

জনয ফয "উেপ্লস্থত না হয়ল", তার প্লসট োপজয়াপ্ত করা হয় এেং অ্য়েক্ষা 

তাপ্ললকায় উপ্লিপ্লখত িমানুসায়র আয়েদনকারীয়দর ফদওয়া হয়। 

আগস্ট 31, 2022 

 

প্লেকাল 4টা 

সু্কল চয়য়স ফপ্রাগ্রাম প্লনে চাচন প্রক্রিয়া ফশষ। অ্য়েক্ষা তাপ্ললকা এেং ফদপ্লরয়ত 

জমা ফদয়া আয়েদনেয়ত্রর প্লশক্ষােীয়দর জনয এটাই ফশষ তাপ্লরখ। এই 

তাপ্লরয়খর ময়যয রাখা হয়প্লন এমন ফকায়না আয়েদনকারীয়ক েরেতী সু্কল 

েছয়রর জনয েুনরায় আয়েদন করয়ত হয়ে। 

• 7 জানুয়ারী ফেয়ক 15 এপ্লপ্রল 2022 েয চন্ত ক্ল োপোটড োওয়া যায়ে। 

ফসামোর – শুিোর: সকাল 9টা ফেয়ক প্লেকাল 5টা েয চন্ত, ছুটটর প্লদন ও সপ্তাহান্ত োয়দ। 
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