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২২ অক্টাবর ২০২০

রবজ্ঞরি
রবষয়: ২০২০-২০২১ রিক্ষাবক্ষ ি একাদি শ্রেরিক্ত সমরিত ভরতি প্ররিয়ায় যক্িার রিক্ষা শ্রবাক্ড ি শ্রয সকল রিক্ষার্থী ভরতি হক্ত পাক্ররন শুধুমাত্র তাক্দর
জন্য ভরতি রবজ্ঞরি
এ রিক্ষা শ্রবাক্ড ির আওতাধীন কক্লজ/উচ্চ মাধ্যরমক রবদ্যালক্য়র অধ্যক্ষ, রিক্ষার্থী, অরভভাবকসহ সংরিষ্ট সকলক্ক জানাক্না যাক্ে শ্রয, মাধ্যরমক ও
উচ্চ মাধ্যরমক রিক্ষা শ্রবাড ি, যক্িার -এর আওতাভুক্ত কক্লজ/উচ্চ মাধ্যরমক রবদ্যালয়সমূক্হ ২০২০-২০২১ রিক্ষাবক্ষ ি একাদি শ্রেরিক্ত আন্তঃক্বাক্ড ির
সমরিত অনলাইন ভরতি প্ররিয়ায় শ্রয সকল রিক্ষার্থী ভরতি হক্ত পাক্ররন শুধুমাত্র তারা সংরিষ্ট কক্লক্জ আসন শূন্য র্থাকা এবং রনধ িাররত ন্যূনতম রজরপএ
র্থাকা সাক্পক্ক্ষ ২৮-১০-২০২০ রি. তাররখ শ্রর্থক্ক ০৫-১১-২০২০ রি. তাররখ পয িন্ত মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক রিক্ষা শ্রবাড ি, যক্িার-এর ওক্য়বসাইক্ে
ভরতির জন্য অনলাইক্ন আক্বদন করক্ত পারক্ব।
আক্বদন ও ভরতির রনয়মাবলী১। শ্রয সকল রিক্ষার্থী একাদি শ্রেরিক্ত ২০২০-২০২১ রিক্ষাবক্ষ ি সমরিত ভরতি প্ররিয়ায় শ্রকানও কক্লক্জ ভরতি হক্ত পাক্ররন, শুধুমাত্র শ্রস সকল রিক্ষার্থী
ভরতির জন্য অনলাইক্ন আক্বদন করক্ত পারক্ব;
২। যক্িার শ্রবাক্ড ির ওক্য়বসাইক্ের বাম রদক্ক "Our Services" অংক্ির "XI (Eleven) Class Admission" শ্রমনু শ্রর্থক্ক অনলাইক্ন
ভরতির জন্য ০৫(পাঁচ)টি কক্লজ/ উচ্চ মাধ্যরমক রবদ্যালয় পছন্দিম অনুসাক্র রনব িাচন কক্র আক্বদন দারখল করক্ত পারক্ব;
৩। আক্বদন দারখক্লর পর অক্ো-ক্জনাক্রক্েড শ্রসানালী শ্রসবা রপ্রন্ট কক্র শ্রসানালী ব্াংক্কর শ্রয শ্রকান িাখায় ০৫-১১-২০২০ তাররক্খর মক্ধ্য ৪৫০/(চারিত পঞ্চাি োকা) (১৫০/- আক্বদন রি, ২০০/- শ্রররজক্েিন রি, ১০০/- ডাো এরি রি) জমা রদক্ত হক্ব। শ্রসানালী শ্রসবার মাধ্যক্ম োকা ব্াংক্ক
জমা হওয়ার পর আক্বদন দারখক্লর কাজ সম্পন্ন হক্ব। অন্যর্থায় দারখলকৃত আক্বদন সয়ংরিয়ভাক্ব বারতল হক্য় যাক্ব;
৪। একজন রিক্ষার্থী শ্রয কক্লজগুক্লা রনব িাচন করক্ব তার মধ্য শ্রর্থক্ক রিক্ষার্থীর শ্রমধা ও পছন্দিক্মর রভরিক্ত একটি মাত্র কক্লক্জ তার মক্নানয়ন
রনধ িারি করা হক্ব এবং এসএমএস-এর মাধ্যক্ম জানাক্না হক্ব। শ্রমধা ও পছন্দিক্মর রভরিক্ত শ্রয কক্লক্জ রিক্ষার্থীক্ক মক্নানয়ন শ্রদয়া হক্ব শ্রসই
কক্লক্জই রিক্ষার্থীক্ক ১৯-১১-২০২০ তাররক্খর মক্ধ্য ভরতি হক্ত হক্ব। মাইক্েিক্নর বা আক্বদন বারতক্লর বা পুনরায় আক্বদক্নর শ্রকান সুক্যাগ র্থাকক্ব
না। মক্নানয়ন প্রাি কক্লক্জ রনধ িাররত তাররক্খর মক্ধ্য ভরতি না হক্ল, মক্নানয়ন এবং আক্বদন বারতল হক্য় যাক্ব; পরবতীক্ত ভরতির জন্য আর আক্বদন
করার সুক্যাগ র্থাকক্ব না।
৫। রনধ িাররত সমক্য়র পর আর শ্রকাক্নাভাক্ব ২০২০-২০২১ রিক্ষাবক্ষ ি একাদি শ্রেরিক্ত রিক্ষার্থীর ভরতির সুক্যাগ র্থাকক্ব না। িক্ল, কক্লজ রনব িাচক্নর
শ্রক্ষক্ত্র রনজ রজরপএ এবং সংরিষ্ট কক্লক্জর শূন্য আসন সংখ্যা রবক্বচনায় রনক্য় সতকিতার সাক্র্থ কক্লজ পছন্দিম রনব িাচন করক্ত হক্ব;
সময়সূরচিরমক
রবষয়
তাররখ
১ ভরতির জন্য অনলাইক্ন আক্বদন েহি
২৮-১০-২০২০ রি. শ্রর্থক্ক ০৫-১১-২০২০ রি. পয িন্ত
২ রনব িারচত রিক্ষার্থীক্দর িল প্রকাি
১৫-১১-২০২০ রি.
৩ কক্লক্জ ভরতি েহি ও কক্লজ কর্তিক রবষয় শ্রররজক্েিন
১৫-১১-২০২০ রি. শ্রর্থক্ক ১৯-১১-২০২০ রি. পয িন্ত
৬। কক্লজসমূহ মক্নানীত রিক্ষার্থীক্দর ভরতি েহি কক্র "Student Management" প্যাক্নল শ্রর্থক্ক ১৫-১১-২০২০ রি. শ্রর্থক্ক ১৯-১১-২০২০
রি. তাররক্খর মক্ধ্য ভরতিকৃত রিক্ষার্থী রনশ্চায়ন এবং রবষয় শ্রররজক্েিন সম্পন্ন করক্ব;
৭। সংরিষ্ট সকল শ্রক্ষক্ত্র মাধ্যরমক ও উচ্চ রিক্ষা রবভাগ, রিক্ষা মন্ত্রিালক্য়র ১১ মাচ ি, ২০২০ রি: তাররক্খর ৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০০১.২০১৬-৬৬রিক্ষা স্মারক্ক জাররকৃত "২০২০-২০২১ রিক্ষাবক্ষ ি একাদি শ্রেরিক্ত ভরতির নীরতমালা-২০২০" অনুসরি করক্ত হক্ব;

৮। শ্রকাক্না রিক্ষার্থীর অজ্ঞাক্ত শ্রকাক্না প্ররতষ্ঠান তার পক্ক্ষ আক্বদন করক্ত পারক্ব না। এরূপ ঘেক্ল সংরিষ্ট রিক্ষা প্ররতষ্ঠাক্নর একাক্ডরমক
স্বীকৃরত/পাঠদাক্নর অনুমরত বারতলসহ কক্ঠার ব্বস্থা েহি করা হক্ব;
৯। এর পক্র ২০২০-২০২১ রিক্ষাবক্ষ ি একাদি শ্রেরিক্ত ভরতির আর শ্রকাক্না সুক্যাগ র্থাকক্ব না।

২২-১০-২০২০
শ্রক এম রব্বানী
কক্লজ পররদিিক
সদয় অবগরত ও কায িাক্র্থ ি শ্রপ্ররি করা হল:
১) অধ্যক্ষ, এ শ্রবাক্ড ির আওতাধীন সকল কক্লজ/ উচ্চ মাধ্যরমক রবদ্যালয়
২) শ্রসকিন অরিসার, কক্লজ রনবন্ধন িাখা, মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক রিক্ষা শ্রবাড ি, যক্িার

