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২০২১ সালের এইচ.এস.সস পরীক্ষার ফরম পূরলের সিজ্ঞসি  
 

 

এতদ্বারা এ কলেলের ২০২১ সালের এইচএসসস পরীক্ষার্থীলের োনালনা যালে যয, সিশ্বব্যাপী যকাসিড-১৯ অসতমারীর কারলে 

যর্থাযর্থ স্বাস্থ্যসিসি অনুসরেপূি বক ২০২১ সালের এইচএসসস পরীক্ষার আলিেন ফরম পূরে এিং পরীক্ষার সফ অনোইলন গ্রহে করা 

হলি।  
 

১।  এইচএসসস পরীক্ষা ২০২১ উপেলক্ষয যকান সনি বাচসন পরীক্ষা হলি না। 

২।  একেন সনয়সমত পরীক্ষার্থী গ্রুপ সিসিক ০৩টি ননি বাচসনক সিষলয় অংশগ্রহে করলি। আিসিক সিষয় ও ৪র্থ ব সিষলয় যকান 

পরীক্ষা অনুসিত হলি না, তলি আিসিক সিষলয় অকৃতকায ব সশক্ষার্থীর ফরম পূরে করলত হলি। ব্যিহাসরক পরীক্ষার 

মূল্যায়ন ব্যিহাসরক যনাটবুক হলত প্রাি নম্বলরর সিসিলত প্রোন করা হলি।  

৩।  যরসেলেশলনর যময়াে র্থাকলে ২০২০ সালের পরীক্ষায় সেসপএ ৫.০০ এর কম যপলয় র্থাকলে তারা সেসপএ  উন্নয়লনর 

েন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহলের সুলযাগ পালি। তালেরলক সনয়সমত পরীক্ষার্থীলের ন্যায় ননি বাচসনক সিষলয় পরীক্ষা সেলত হলি। 

৪।  এক/দুই সিষলয় অকৃতকায ব যয সকে পরীক্ষার্থী ২০২০ সালের এইচএসসস পরীক্ষায় ফরম পূরে কলর প্রলিশপত্র যপলয়লে 

এিং উিীে ব হলয়লে তারা কখনই সেসপএ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহে করলত পারলি না। 

৫।  যকিেমাত্র নিি যরসেলেশনিারী সশক্ষার্থীগে আলিেন ফরম পূরে করলত পারলি। যকান পরীক্ষার্থী তার যরসেলেশন 

িসহ বভূত যকান সিষয়/সিষয়সমূলহর পরীক্ষায় অংশগ্রহে করলে উক্ত সিষয়/সিষয়সমূলহর পরীক্ষা যকানরূপ যযাগালযাগ 

োড়াই িাসতে হলয় যালি।  

৬।  সনয়সমত, অসনয়সমত, আংসশক সিষলয় অকৃতকায ব, শুধু আিসিক সিষলয় অকৃতকায ব, সেসপএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী অর্থ্বাৎ 

সকে িরলের পরীক্ষার্থীলক অিিই ফরম পূরে করলত হলি। ফরম পূরে ব্যসতত পরীক্ষায় অংশগ্রহে ও ফোফে প্রকালশর 

সুলযাগ যনই। 

৭।  পরীক্ষার্থী িা তার অসিিািকলক যসানােী ব্যাংলকর যমািাইে অযাপ যসানােী ই-লসিা (Sonali eSheba) এর 

মাধ্যলম যিাড ব সফ এিং যকন্দ্র সফ পসরলশাি করলত হলি। SMS এর মাধ্যলম পরীক্ষার্থীর নাম, এইচএসসস যরসেলেশন 

নম্বর, এসএসসস যরাে, যিাড ব সফ এিং যকন্দ্র সফ সি বলমাট সফ আোো আোোিালি োনলত পারলি এিং পরীক্ষার সফ 

পসরলশালির মাধ্যম সহলসলি নগে, সিকাশ, রলকট, ইউলপ, যসানােী ই-ওয়ালেট ইতযাসে ব্যিহার করা যালি। 

৮।  সশক্ষার্থীর সচে যমািাইে নম্বর আগামী ০৫/০৮/২০২১ তাসরলখর মলধ্য স্ব স্ব যেসে সশক্ষলকর সনকট প্রোন করলত হলি।  

৯।  সশক্ষার্থীলের তর্থ্ সম্বসেত ফরম কলেে ওলয়িসাইট/লফইসবুক যপে হলত সংগ্রহপূি বক পূরে কলর অযাসাইনলমন্ট 

েমাোলনর সময় যেসেসশক্ষলকর সনকট েমা সেলি।  

১০।  সনয়সমত, অসনয়সমত, মালনান্নয়ন এিং এক িা দুই পলত্রর পরীক্ষার্থীগে যিাড ব সফ এিং যকন্দ্র সফ’র অর্থ ব েমাোলনর েন্য 

যমািাইলে SMS প্রাসির পর ৩০/০৮/২০২১ তাসরলখর মলধ্য সনি বাসরত যসানােী ই-লসিা (Sonali eSheba) এর 

মাধ্যলম পসরলশাি করলত পারলি।   
 

সি: দ্র:  সনি বাসরত সমলয় মলধ্য যকান পরীক্ষার্থী অনোইলন সফ পসরলশাি করলত ব্যর্থ ব হলে তার ফরম পূরে সম্পন্ন হয়সন িলে গণ্য 

হলি।  

 

      (লমা. যতৌসহদুে হক) 

অধ্যক্ষ 

কাসেরািাে কযান্টনলমন্ট স্যাপার কলেে 

কাসেরািাে কযান্টনলমন্ট, নালটার। 

 

 


