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এতদ্বারা নগর কললজর মস্ত ছাত্রছাত্রীলদর জানালনা যালে যয, ২১ তম Nagar College Annual Athletic Meet
– 2019 অনু ষ্ঠিত লে আগামী ১৬/০১/২০১৯ তাষ্ঠরখ (েুধোর) যো ১০.০০ টা যথলক এেং ষ্ঠট অনু ষ্ঠিত লে
১৫/০১/২০১৯ তাষ্ঠরখ (মঙ্গোর) যো ১২ টার ময়। যয মস্ত ছাত্রছাত্রীরা Sports এ অংলগ্রণ করার জনয
আলেদন করলে তালদর প্রলতযকলক ১৫/০১/২০১৯ তাষ্ঠরখ দু ুর ১২.০০ টায় কলজ-স্কু মালে উষ্ঠিত লত লে,
যারা ষ্ঠলট অনু ষ্ঠিত থাকলে তারা যকানমলতই Final এ অংলগ্রণ করলত ারলে না। উক্ত Meet এ অংলগ্রলণ
ইেুক ছাত্রছাত্রীলদর শ্রী আনান্দ মা মাললয়র কালছ ০৭/০১/২০১৯ তাষ্ঠরখ যথলক ১৫/০১/২০১৯ তাষ্ঠরখ দু ুর
১২.০০ টা যযন্ত নাম নষ্ঠথভুক্ত করলত লে ষ্ঠনলে প্রদত্ত আলেদন লত্রর ধাাঁলে এেং ূ েী অনু যায়ী। একক যখায়
ষ্ঠতনষ্ঠটর যেলী Event এ নাম যদওয়া যালে না।

আলেদন লত্রর লঙ্গ যয কাগজ াগলে1. Recent money Receipt
2. College Identity Card (For 1st Year)
নাম নষ্ঠথভুক্ত করার যল তাষ্ঠরখ ১৫/০১/২০১৯ তাষ্ঠরখ (দুুর ১২.০০ টায়)
Event for Male student
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

100 mt. Run
200 mt. Run
400 mt. Run
800 mt Run
1500 mt. Run
High Jump
Long Jump
Javelin Throw
Shot Pot
Discuss
4 x 100 Relay Race

Event for Female student
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

100 mt. Run
200 mt. Run
400 mt. Run
800 mt. Run
1500 mt. Run
High JumpLong Jump
Javelin Throw
Shot Pot
Discuss

ষ্ঠেিঃদ্রিঃ ছু ষ্ঠটর ষ্ঠদন গুষ্ঠলতও নাম নষ্ঠথভুক্ত করা যালে।
Event for Casual/Ex/Netaji Open Student- 100 mt Run.
Event for staff
1. Spoon Race (F)
2. Target the Goal (M)

অধযক্ষ
নগর কলজ

ছাত্রছাত্রীলদর আলেদন লত্রর ংষ্ঠক্ষপ্ত রূ
নাম – _______________________ ষ্ঠতার নাম – ________________________________ যমাোই
__________________ ষ্ঠেকানা – _____________________________________________________
যকায – ______________________________ যরা নং – ________________________________।
Event গুষ্ঠর নাম

১._________________________২.__________________________৩.______________________।

