
 

 

 
ভর্তি সেশনগুল ো (প্রোক-প্রোইমোর্ি সু্ক , ১ম সেণী, ৫ম সেণী, ৭ম সেণী, ১০ম সেণী) ২০২০/২০২১ 

 
২১শে এপ্রিশের আইপ্রি অর্ডার িম্বর ৫/২০২০ এর প্রিশদডেিা অিুযায়ী ছাত্র/ছাত্র়ীশদর অপ্রিবাবকবৃশের অবগপ্রির 

জিয জািাশিা যাশে যয, িপ্রিড কায ডক্রম অবেযই অিোইি মাধ্যশম করশি হশব। ঘর যেশক করশি উৎসাহ ও আহবাি 

জািাশিা যাশে, "Portal das matrículas" এ আশবদি করশি হশব। আশবদশির অিোইি প্রেঙ্ক - আশবদশির 

অিোইি প্রেঙ্ক - (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home) 

 

১. স োর্িোল  র্নবন্ধন কিলত গুরুত্ব ণূ ি কোগজ ও বযক্তিগত তথ্য, ভর্তিি র্নবন্ধন েমল়ে : 

প্রিবন্ধশির জিয প্রিশনাক্ত কাগজ ও িশেযর িশযাজি : 

* ছাত্র/ছাত্র়ীর সাম্প্রপ্রিক ছপ্রব (রঙ্গ়ীি) 

* ট্যাক্স িম্বর (NIF) প্রেশু ও ছাত্র/ছাত্র়ীশদর যপ্রদ িশযাজি হয 

* জাি়ীয স্বাস্থ্য যসবা িম্বর (এসএিএস) বযবহারকার়ী িম্বর অেবা কার্ড িম্বর অেবা স্বিাক্তকার়ী িম্বর যসট্া প্রদশয 

স্বাস্থ্যশসবা যকশের পদ্ধপ্রির সাশে প্রিবপ্রন্ধি 

* সামাজজক প্রিরাপত্তা িম্বর (NISS) প্রেশু এবং প্রেক্ষােীশদর সামাজজক প্রিরাপত্তা যেশক পপ্ররবাশরর অন্তরিূজক্তসহ 

প্রবপ্রিন্ন িািার আওিাধ়্ীি রশযশছি। 

প্রবদযােশযর সামাজজক কায ডকোশপর সহাযিা যপশি Portal Das Matrículas এবং সামাজজক প্রিরাপত্তার (যসযাোে 

প্রসপ্রকউপ্ররটট্) সাশে আন্ত:সংশযাগ করশি অপ্রিবাবকশদর পূব ড সম্মপ্রি োকশি হশব।; 

একজি প্রকছু কাগজ প্রকংবা িেয যযগুশো অপ্রিবাবকশদর পপ্ররচয উশম্মাচি করশি উপশযাগ়ী হয। যযমি : ট্যাক্স 

িম্বর, টিকািা, জন্মিাপ্ররখ, যপো এবং অিযািয যযাগাশযাগ মাধ্যম। 

২. সে েমস্ত কোগজগুল ো স োর্িোল  েংেিু কিলত হলব, ভর্তি র্নবন্ধলনি েম়ে : 

 

* ট্যাক্স কিৃডপক্ষ কিৃডক ঘশরর ববধ্ যঘাষণাপত্র, যপ্রদ অপ্রিবাবক প্রপিা প্রকংবা মািা িা হশয োশকি। এই ববধ্ 

যঘাষণা পত্রটট্ িখিও িশযাজি হশি পাশর যখি একই ঘশরর সশহাদর প্রকংবা দুই এর অপ্রধ্ক প্রেক্ষােী একই 

প্রেক্ষা িপ্রিষ্ঠাশি প্রেক্ষা কায ডক্রশম অংে যিয।   

* ট্যাক্স অপ্রিস দ্ধারা িমাপ্রিি, স্ব়ীকৃি ঘশরর টিকািা। 

* িমাণসহ যপোদার কম ডকাশের টিকািা, যকবে মাত্র িখি িশযাজি হশব যখি এই িেযটট্ য ডাংপ্রকংশযর 

উশেশেয চাপ্রেি করার িযাশস করা হয। 

* বযাজক্তগি স্বাশস্থ্যর প্রবষশয প্রবষশয অবগি করা 

* প্রেক্ষােীরা একটট্ িযুজক্তগি প্রেক্ষা িপ্রিশবদিসহ যেণ়ীকশক্ষ যযাগ প্রদশে এর িমাণ। ৬ জেুাইশযর প্রর্জক্র 

আইি িম্বর ৫৪/২০১৮ এর আশদে অিুসাশর। যপ্রদ িশযাজি হয। 

 

 

এপ্রিে ২৭, ২০২০                                       অধ্যক্ষ : Artur Ferreira 
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