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২০২১ সালের HSC পরীক্ষার ফরম পূরলের ক্ষক্ষলে অনুসরেীয় ও জ্ঞাতব্য রব্ষয় সংক্রান্ত 

রব্জ্ঞরি 

জয়পুরহাট সরকারর মরহলা কলললজর উচ্চ মাধ্যরমক শ্রেরির রনয়রমত, অরনয়রমতসহ সকল রিক্ষার্থীলক জানালনা যালে শ্রয, তালের 

২০২১ সাললর HSC পরীক্ষার অন-লাইন ফরম পূরলির শ্রক্ষলে অনুসরেীয় ও জ্ঞাতব্য রব্ষয়সমূহ রনন্মরুপ: 

০১) ফরম পূরলের জনয ক্ষমাব্াইে নম্বর: ফরম পূরলির জনয রিক্ষার্থী অর্থবা তার অরিিাবলকর সচল শ্রমাবাইল নম্বর 

প্রলয়াজন। কলললজর শ্রেটালবলজ সংরক্ষিকৃত শ্রমাবাইল নম্বর যাচাইকরলির কাজ চললে, রিক্ষার্থীরা শ্রফান কলর রনজ রনজ 

শ্রমাবাইল নম্বর রনরিত করলব - এ সংক্রান্ত একটি শ্রনাটিি শ্রেওয়া হলয়লে। এ কাযযক্রলম সকল রিক্ষার্থীর সহলযারিতা প্রলয়াজন, 

ক্ষমাব্াইে নম্বর পাওয়া না ক্ষেলে ব্া ভুে হলে ফরম পূরে করলত পারলব্ না। রব্ষয়টি অতীব্ গুরুত্বপূেণ। 

২০২১ সালের এইচএসরস পরীক্ষায় অংশগ্রহে করলত হলে ক্ষসই রশক্ষার্থীর ক্ষমাব্াইে নম্বর কলেজলক 

জানালত হলব্। উলেখয রনয়রমত, অরনয়রমত, ররলেন্ড, রিলেন্ড, এক রব্ষয়, দুই রব্ষয়, মালনান্নয়নসহ সকে পরীক্ষার্থী 

ব্া তার অরভভাব্লকর সচে ক্ষমাব্াইে নম্বর কলেজলক অব্শযই ক্ষফালন ব্া ক্ষেলকান মাধ্যলম জানালত হলব্। 

০২) ফরম পূরলে অংশগ্রহে: আবরিযক রবষলয়র পরীক্ষা হলব না তলব আবরিযক রবষলয় অকৃতকাযয অরনয়রমত রিক্ষার্থীলকও 

ফরম পূরি করলত হলব। অর্থযাৎ ২০২১ সাললর HSC পরীক্ষায় অংি রনলত চায় -এমন সকল পরীক্ষার্থীর জনয ফরম পূরি 

বাধ্যতামূলক। 

০৩) SMS পাঠালনা: আিামী ২৫/৮/২০২১ তাররলখ রিক্ষার্থী বা তার অরিিাবলকর সচল শ্রমাবাইল নম্বলর ফরম পূরলির 

যাবতীয় রফ’র পররমাি, রিক্ষার্থী তর্থয ও রফ পররলিাধ্ করার জনয একটি SMS চলল যালব।  

০৪) রফ প্রদালনর পদ্ধরত: SMS-এ প্রাপ্ত রলংক বযবহার কলর অর্থবা শ্রসানালী বযাংলকর ই-লসবা (Sonali eSheba) অযাপ, 

Nagad, bKash, Rocket, Upay, Sonali eWallet ইতযারের শ্রযলকান একটির মাধ্যলম ফরম পূরি রফ প্রোন করা যালব। 

এোড়াও রাজিাহী রিক্ষা শ্রবালেয র ওলয়বসাইলটর Student Panel শ্রর্থলক শ্রসানালী শ্রসবা শ্রপলমন্ট শ্রিটওলয়র মাধ্যলম রফ প্রোন 

করা যালব। 

০৫) রফ প্রদালনর ক্ষশষ তাররখ: ৩০/৮/২০২১ ক্ষসামব্ার। 

০৬) রফ প্রদান রনরিতকরে: শ্রপলমন্ট করার পর রিক্ষার্থী বা তার অরিিাবলকর সচল শ্রমাবাইল নম্বলর ফরম পূরি সম্পন্ন 

হলয়লে মলময আরও একটি SMS চলল যালব। শ্রকান কাররিরর ত্রুটির কারলি SMS না শ্রপলল রাজিাহী রিক্ষা শ্রবালেয র 

ওলয়বসাইলটর Student Panel শ্রর্থলক তার ফরম পূরলির Status শ্রযলকান সময় শ্রেখলত পারলব। 

রব্.দ্র: রনধ্ণাররত সমলয়র মলধ্য ক্ষকান পরীক্ষার্থী রফ পররলশাধ্ করলত ব্যর্থণ হলে, তার ফরম পূরে হয়রন ব্লে 

েেয হলব্। ক্ষসলক্ষলে কলেজ কততণ পক্ষ দায়ী র্থাকলব্ না। 

(প্রলফসর শ্রমাোঃ আবু বক্কর রসরিক-৭৯২৬) 

অধ্যক্ষ (িারপ্রাপ্ত) 

জয়পুরহাট সরকারর মরহলা কললজ, জয়পুরহাট। 


