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    এতদ্বারা শাহদ ৌলা সরকারর কদলজ,বাঘা রাজশাহীর ২০২১ সাদলর উচ্চ মাধ্যরমক পরীক্ষার্থী এবং সংরিষ্ট সকলদক 

জানাদনা যাদে, রবশ্বব্যাপী ককারিড-১৯ অরতমারীর কারদে যর্থাযর্থ স্বাস্থ্যরবরি কমদন ঘদর বদস ২০২১ সাদলর এইচএসরস 

পরীক্ষার ফরমপূরে ও পরীক্ষার রফ প্র ান সম্পূে ণ রূদপ Online এ প্র ান করদত হদব। 

 

পরীক্ষার ফরমপূরদের সময়সূরচ: 
 

অনলাইদন ফরমপূরদের সময়সূরচ শাখার নাম ফরমপূরদের স্থ্ান 

 

12/08/2021 

কর্থদক 

25/08/2021 

 

রবজ্ঞান, মানরবক 

এবং ব্যবসায় রশক্ষা 

সংরিষ্ট রশক্ষার্থীদ রদক অনলাইদনর মাধ্যদম পরীক্ষার ফরমপূরে 

সম্পূে ণ করদত হদব। ককান অবস্থ্াদতই পরীক্ষার্থী বা তার অরিিাবক 

স্ব-শরীদর কদলদজ প্রদবশ করদত পারদব না।  

প্রদয়াজদন 01309-126255 নম্বদর কফান করা কযদত পাদর। 

 

১। পরীক্ষার্থীর করেীয়: 
 

        পরীক্ষার্থী অত্র কদলদজ িরতণর সময় প্র ত্ত্ব কমাবাইল নম্বদর SMS এর মাধ্যদম পরীক্ষার্থীর নাম, এইচএসরস‘র 

কররজদেশন নম্বর, এসএসরস(SSC) করাল নম্বর, কবাড ণ রফ, ককন্দ্র রফ ও প্ররতষ্ঠাদনর পাওনাসহ সব ণদমাট রফ আলা া আলা া 

িাদব জানদত পারদব এবং পরীক্ষার রফ পররদশাদির জন্য একারিক পদ্ধরতও ক খদত পাদব। 

 

পরীক্ষার রফ পররদশাদির পদ্ধরত: 
 

(ক) SMS এ প্রাপ্ত LINK ব্যবহার কদর অর্থবা কসানালী ব্যাংদকর কসানালী ই-কসবা (Sonali eSheba) অযাপ 

ব্যবহার কদর কসানালী কসবা কপদমন্ট কেটওদয়র মাধ্যদম পরীক্ষার সব ণদমাট রফ পররদশাি করদত পারদব। এছাড়া কবাদড ণর 

ওদয়বসাইদটর Student Panel কর্থদকও কসানালী কসবা কপদমন্ট কেটওদয়র মাধ্যদম পরীক্ষার সব ণদমাট রফ পররদশাি 

করদত পারদব। 
 

(খ) উক্ত রতনটি পদ্ধরতদতই ঘদর বদস কসানালী ব্যাংদকর কসানালী ই-কসবা (Sonali eSheba) ব্যবহার কদর 

Nagad, bKash, Rocket, Upay, Sonali eWallet  ইতযার র কয ককান একটি মাধ্যদম পরীক্ষার রফ 

প্র ান করদত পারদব। তাছাড়া কয ককান Visa Card, Master Card, American Express, Dbbl 

Nexus ব্যবহার কদরও পরীক্ষার রফ প্র ান করা যাদব। এছাড়াও কসানালী ব্যাংদকর একাউন্টিারীরা অনলাইন কপদমন্ট 

এর মাধ্যদম পরীক্ষার রফ প্র ান করদত পারদব। 

 

(ে) এদক্ষদত্র কসানালী ব্যাংক এবং কমাবাইল রফনান্সরশয়াল সারিণস (MFS) এর সারিণস চাজণও(কবাড ণ কর্তণক রনি ণারেকৃত) 

অপাদরটর ককদট রনদব। কয অপাদরটদরর মাধ্যদম রফ পররদশাি করা হদব কসই অপাদরটদরর সংরিষ্ট একাউদন্ট/ওয়াদলদট 

কবাড ণ রফ, ককন্দ্র রফ ও প্ররতষ্ঠাদনর পাওনা এবং সারিণস চাজণসহ সব ণদমাট টাকার নূন্যতম ব্যাল্যান্স র্থাকদত হদব। 
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(ঘ) কপদমন্ট করার পর পরীক্ষার্থীদক তার ফরম পূরে সম্পন্ন হদয়দছ মদম ণ একটি SMS এর মাধ্যদম রনরিত করা হদব। 

ককান কাররেরর ত্রুটির কারদে পরীক্ষার্থী SMS না কপদল কবাদড ণর ওদয়বসাইদট Student Panel কর্থদক তার ফরম 

পূরদের Status কয ককান সময় ক খদত পাদব। প্ররতষ্ঠান কর্তণক রনব ণারচত পরীক্ষার্থীরাই ফরম পূরদের জন্য রফ জমা 

র দত পারদব। 

[রব:দ্র: রনি ণাররত সমদয়র মদধ্য ককান পরীক্ষার্থী রফ পররদশাি করদত ব্যর্থ ণ হদল তার ফরমপূরে সম্পন্ন হয়রন বদল েণ্য 

হদব।] 

 

২। পরীক্ষার্থী প্ররত ফরম পূরে রফ এর রববরে: 

ক্ররমক রববরে রবজ্ঞান শাখা মানরবক শাখা ব্যবসায় রশক্ষা শাখা 

1. কবাড ণ রফ 800.00 770.00 770.00 

2. ককন্দ্র রফ 360.00 300.00 300.00 

3. প্ররতষ্ঠাদনর পাওনা 740.00 740.00 740.00 

সব ণদমাট= 1900.00 1810.00 1810.00 

[ রব: দ্র: মানরবক ও ব্যবসায় রশক্ষা শাখায় ককান পরীক্ষার্থীর ননব ণাচরনক রবষদয় ব্যবহাররক র্থাকদল রবষয় প্ররত 

আরও 30.00 (রত্রশ) টাকা কযাে হদব।] 

 

 রবস্তাররত তদের জন্য কদলদজর কমাবাইল নম্বর 01309-126255 কত কফান করা কযদত পাদর। 

তাছাড়াও রাজশাহী রশক্ষা কবাদড ণর ওদয়সাইট www.rajshahieducationboard.gov.bd 

অর্থবা শাহদ ৌলা সরকারর কদলদজর ওদয়বসাইট www.sgc.ac.bd কর্থদকও জানা যাদব। 

 

 

 
 

 

                                                                          (কমাহা: কমাজাদেল হক) 

                                                                               অধ্যক্ষ(িারপ্রাপ্ত) 

                                                                         শাহদ ৌলা সরকারর কদলজ 

                                                                               বাঘা, রাজশাহী।              
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