
 
 

2023-2024 লটারি ওপেন এনপিালপেন্ট ক্যাপলন্ডাি 
 

তারিখ ইপেন্ট 

6 জানুয়ারি, 2023 সকাল 9টা সু্কল চয়য়স ওপেন এনপিালপেন্ট 2023 অ্যারিয়কশন উইয়ডা খুলয়ে। 

10 ফেব্রুয়ারি, 2023 রেকাল 4টা "সেয় অনুযায়ী" সু্কল েছপেি আপেদন জো দদওয়াি 

সেয়সীো। 

10 ফেব্রুয়ারি, 2023রেকাল 4:01টা 

ফেয়ক 

আাগস্ট 25, 2023 রেয়কল 

4:00টা 

রেলরিত আপেদন গ্রহণ। অ্য়েক্ষমান তারলকা ফশষ হয়য় যাওয়াি েয়ি 

ফকায়না আসন োকয়ল রেলরিত আয়েদন প্রক্রিয়া কিা হয়ে। 

মাচচ 20, 2023 হাই সু্কল লটারিি প্রথে েছে 

মাচচ 21, 2023 রেরিল সু্কল লটারিি প্রথে েছে 

মাচচ 23, 2023 প্রাথরেক্ সু্কল লটারিি প্রথে েছে 

মাচচ 24, 2023 

 

রেকাল 5টাি েি 

লটারিি প্রথে েছপেি ফলাফল রেতাোতাি ইপেইল ঠিক্ানায় 

এেং অযারিপক্শন িযাশপোিড দেপসজ েপে োিাপনা হপে। 

**দক্েলোত্র প্রথে েছপেি রনে ডাচন প্রািরিক্ লটারিপত ক্িা 

হপে। 2 এেং 3 নং েছয়েি লটারি েরিচারলত হয় যরদ সমস্ত 

অ্য়েক্ষমাণ তারলকা এেং ফদরিয়ত কিা আয়েদনকািীয়দি স্থান 

ফদওয়াি েয়ি ফপ্রাগ্রায়মি আসন েূিয়ণি জনয অ্রতরিক্ত রশক্ষােীি 

প্রয়য়াজন হয়। 

োচড 31 োচড, 2023 24 োচড দপ্ররিত প্রািরিক্ লটারিি ফলাফপলি জনয েরতডি দেপত্র সম্মরত 

প্রদান ক্িাি সেয়সীো। রসয়লকশন ফলটায়ি উরিরখত সময়সীমাি ময়যয 

ভরতচি রেষয়য় সম্মরত প্রদান না কিয়ল তা স্বয়ংক্রিয়ভায়ে োরতল হয়য় যায় 

এেং অ্য়েক্ষমান তারলকাি আয়েদনকািীয়দিয়ক িমানুসায়ি সুয়যাগ ফদওয়া 

হয়। 

জুন 1 – 30, 2023 ইয়মইয়লি মাযযয়ম ফপ্ররিত কম চচািী ও রশক্ষােীয়দি কম চসংস্থান যাচাইকিণ এেং 

ভরতচি অ্নুয়মাদয়নি রচঠি। "সেয় অনুযায়ী" আপেদনক্ািীপদি জনয 

আপেদপনি দশষ তারিখ হল দফব্রুয়ারি 10, 2023। EST-এি জনয 

রেলরিত আপেদনক্ািীপদি েরতড রসট প্রােযতা সাপেপে হপে। 

সু্কল েছে রনেন্ধপনি তারিপখি 

জনয প্ররতঠট সু্কপলি ওপয়েসাইট 

দদখনু 

রসট দারে ক্িাি জনয সু্কপল রনেন্ধন ক্িাি সেয়সীো সু্কয়লি ওয়য়েসাইয়ট উয়িখ 

কিা হয়য়য়ছ। সু্কয়লি ওয়য়েসাইয়ট উরিরখত সময়সীমাি ময়যয রনেন্ধয়নি জনয ফয "ফনা 

ফশা" হয় তাি রসট োরতল কিা হয় এেং অ্য়েক্ষমাণ তারলকায় উরিরখত িমানুসায়ি 

অ্য়েক্ষমাণ তারলকাি আয়েদনকািীয়দি সুয়যাগ ফদওয়া হয়। 

আগস্ট 25, 2023 

 

রেকাল 4টা 

সু্কল চয়য়স ফপ্রাগ্রাম রনে চাচন প্রক্রিয়া ফশষ। এঠট অ্য়েক্ষমাণ তারলকা এেং 

রেলরিত আয়েদনেত্র ফেয়ক রশক্ষােী ভরতচি ফশষ তারিখ। এই তারিয়খি ময়যয 

িাখা হয়রন এমন ফকায়না আয়েদনকািীয়ক েিেতী সু্কল েছয়িি জনয েুনিায় 

আয়েদন কিয়ত হয়ে। 

 6 জানুয়ারি ফেয়ক 14 এরপ্রল, 2023 েয ডন্ত ক্ল-ইন সহায়তা  োওয়া যাপে। 

ফসামোি – শুিোি: সকাল 9টা ফেয়ক রেকাল 5টা েয চন্ত, ছুঠটি রদন ও সপ্তাহান্ত োয়দ।  
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