
 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

অধ ে র কাযালয়  
পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ,গাইবা া। 

Email: palashbari.college@yahoo.com,  Web: www.palashbarigovtcollege.com  
 
   িব ি  নং-                                                                                                                                              তািরখ-০৩/০২/২০২২ 
পলাশবাড়ী সরকাির কেলেজ ২০২১-২২ িশ াবেষ একাদশ িণেত ভিতর জন  চড়া ভােব মেনানীত িশ াথ েদর জন  িনধািরত ভিত িফ 
এর তািলকা।   

িমক 
নং 

িফ এর িববরণ ছা েদর জন  
িনধািরত িফ 

িব ান িবভাগ  

ছা ীেদর জন  
িনধািরত িফ 

িব ান িবভাগ 

ছা েদর জন  
িনধািরত িফ 
মানিবক ও 

ব বসায় িশ া 
িবভাগ  

ছা ীেদর জন  
িনধািরত িফ 
মানিবক ও 

ব বসায় িশ া 
িবভাগ  

০১ অভ রীণ পরী া (৩ ট)  
বািষক পরী ার ব বহািরক িফ সহ  

১১১০ ১১১০ ৯৫০ ৯৫০  

০২ ছা  সংসদ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 
০৩ ছা  বতন ৩০০ ---- ৩০০ ---- 
০৪ ধম য় অনু ান/জাতীয় িদবস ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ 
০৫ উ য়ন তহিবল ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ 
০৬ িচিকৎসা তহিবল ২০ ২০ ২০ ২০ 
০৭ অত াবশ কীয় কমচাির তহিবল ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০ 
০৮ গার তহিবল ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 
০৯ মস জদ- ম র ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 
১০ পিরচয়প  ( াট কাড) ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 
১১ সািহত  ও সং ৃ িত ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 
১২ অভ রীণ ীড়া ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 
১৩ অিধভ  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
১৪ ব ব াপনা (ভিত+ র জে শন) ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
১৫ ম াগা জন ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ 
১৬ পিরবহন ও যাগােযাগ  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
১৭ িবএনিসিস ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ 
১৮ রাভার ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 
১৯ আইিস ট ২০ ২০ ২০ ২০ 
২০ রড- েস  ১০ ১০ ১০ ১০ 
২১ দির  তহিবল ২০ ২০ ২০ ২০ 
২২ বিহঃ ীড়া ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 
২৩  িবিবধ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

মাট ৩০০০ ২৭০০ ২৮৪০  ২৫৪০   
িবঃ ঃ িব ান িবভােগর সকল িশ াথ র  ও মানিবক িবভােগর যসব িশ াথ র মেনািব ান আেছ তােদর কেলেজ কাগজপ  জমা দবার 
সময় িব ানাগার িফ বাবদ ১০০/- টাকা জমা িদেত হেব। 
য সকল িশ াথ র পাঠ িবরিত আেছ তােদর জন  পাঠ িবরিত িফঃ ১৫০/- 

                                                                                                                         
                   িত া র   

                 
              অধ  (ভার া )                                                                                                           আহবায়ক                                                          
   পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ,গাইবা া।                                                             ২০২১-২২ িশ াবেষর একাদশ িণ ভিত কিম ট  
                                                                                                                                 পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ,গাইবা া। 

  


