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বাঘা, রাজশাহী। 

উপজজলাাঃ বাঘা, ডাকঘরাঃ বাঘা-৬২৮০, জজলাাঃ রাজশাহী। 
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স্বারক: শাহসক/2021/অ্যাসাইনজ ন্ট-21/12                                                            তাপরখ: 2৮/07/2021 পরাঃ 

পবজ্ঞপি 

পবষয়াঃ ২০২১ সাজলর এইচএসপস পরীক্ষার্থীজের ১  ও ২য় সিাজহর অ্যাসাইনজ ন্ট সংক্রান্ত 
 

সুত্রাঃ  াধ্যপ ক ও উচ্চ পশক্ষা অ্পিেিজরর ২৬/০৭/২০২১ তাপরজখর ৩৭.০২.০০০০.১০৫.০৬.০০১.২১.৪৫০ নং স্মারক। 

 

                      উপর্যকু্ত পবষয় ও সূজত্রর পপরজেপক্ষজত শাহজেৌলা সরকাপর কজলজজর ২০২১ সাজলর উচ্চ  াধ্যপ ক পরীক্ষার্থী 

(পশক্ষাবষ ু ২০১৯-২০২০) ও সংপিষ্ট সকলজক জানাজনা যাজে জয, ২০২১ সাজলর এইচএসপস পরীক্ষার্থীজের জন্য েণীত 

অ্যাসাইনজ ন্টসমূহ জর্থজক গ্রীড অ্নুযায়ী ১  ও ২য় সিাহ পযনু্ত কজলজ ওজয়বসাইট ও জেসবুক জপইজজ েোন করা হজয়জে। 

কজলজজর ওজয়বসাইট ও জেসবুক জপইজ হজত পনজেশুনা ও অ্যাসাইনজ জন্টর পবষয় পেন্ট কজর স্বহজে অ্যাসাইনজ ন্ট পলজখ পনম্নরুপ 

গ্রুপ ও স য়সূচী অ্নুযায়ী জ া জেওয়ার জন্য সংপিষ্ট পশক্ষার্থীজেরজক পনজেশু জেয়া হজলা। পশক্ষার্থী পনজজ অ্র্থবা অ্পিিাবজকর অ্র্থবা 

েপতপনপির  াধ্যজ  কজলজ অ্পেজস অ্যাসাইনজ ন্ট জ া পেজত পারজব। 

 

অ্যাসাইনজ ন্ট সংক্রান্ত গ্রুপ পবিপক্তকরণ 
 

পবিাগ পবজ্ঞান পবিাগ  ানপবক পবিাগ ব্যবসায় পশক্ষা পবিাগ 

গ্রুপ S H B 

  

পবপিন্ন গ্রুজপর পশক্ষার্থীজের অ্যাসাইনজ ন্ট জ াোজনর স য়সূপচ 
 

জ া জেওয়ার স য়াঃ সকাল 10:30 টা হজত দুপুর 01:00 টা পযনু্ত 

 

গ্রুপ পবষয় ও অ্যাসাইনজ ন্ট নম্বর জ াোজনর তাপরখ  ন্তব্য 

 

H 
ইপতহাস-1 ও ২, স াজপবজ্ঞান-১, স াজক -ু1,ভূজগাল-১, 

জপৌরনীপত ও সুশাসন-1, অ্র্থনুীপত-১, র্যপক্তপবদ্যা-১ 

07/08/2021 4র্থ ুপবষয় ব্যতীত ননব্যুচপনক 3টি পবষজয়র 

অ্যাসাইনজ ন্ট কজর জ া পেজত হজব।  

 

S 

 

পোর্থ-ু১ ও ২, রসায়ন-১, জীবপবজ্ঞান-১/উচ্চতর গপণত-1 

 

08/08/2021 4র্থ ুপবষয় ব্যতীত ননব্যুচপনক 3টি পবষজয়র 

অ্যাসাইনজ ন্ট কজর জ া পেজত হজব।  

B ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ ও ২, পহসাবপবজ্ঞান-1 

 

08/08/2021  

 

 ### জয সকল পশক্ষার্থী/অ্পিিাবক/ েপতপনপি সরাসপর অ্যাসাইনজ ন্ট জ া পেজত পারজবন না তাজের অ্যাসাইনজ ন্ট জরপজস্টাড ু

ডাকজযাজগ অ্ধ্যক্ষ, শাহজেৌলা সরকাপর কজলজ, ডাকঘর: বাঘা-৬২৮০, উপজজলা-বাঘা, জজলা: রাজশাহী। জেরণ করজত হজব। জস 

জক্ষজত্র অ্যাসাইনজ জন্টর  একটি েজটাকপপ অ্বশ্যই পনজজর পনকট সংরক্ষণ করজত হজব এবং কজলজজর জ াবাইজল জোন কজর 

জরপজজেশন নম্বর জাপনজয় পেজত হজব। 

 

পব.দ্র: জকাপিড-১৯ পপরপস্থপত ও সরকাপর পনজেশুনার উপর পনিরু কজর জ াোজনর তাপরখ পপরবতনু হজত পাজর।                             

                                                                     

                                                                     

                                                                      অ্ধ্যক্ষ 

                                                                                                  শাহজেৌলা সরকাপর কজলজ 

                                                                                                         বাঘা, রাজশাহী। 

K‡jR †KvW 
D”P gva¨wgK- 1450 
wWwMÖ I Abvm©- 2518 

EIIN- 126255 

 

mailto:Email-%20sgc.bagha@gmail.com
http://www.sgc.ac.bd/


 

kvn&‡`Šjv miKvwi K‡jR 
বাঘা, রাজশাহী। 

উপজজলাাঃ বাঘা, ডাকঘরাঃ বাঘা-৬২৮০, জজলাাঃ রাজশাহী। 
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স্বারক: শাহসক/2021/অ্যাসাইনজ ন্ট-21/12                                                            তাপরখ: 2৮/07/2021 পরাঃ 

 

পবষয়: ২০19-২০২0 পশক্ষাবজষরু ২০২1 সাজলর উচ্চ  াধ্যপ ক পরীক্ষার্থীজের অ্যাসাইনজ ন্ট গ্রহণ, েস্তুতকরণ ও 

জ াোন সংক্রান্ত পনজেশুনা। 

 

শাহজেৌলা সরকাপর কজলজজর ২০19-২০২0 পশক্ষাবজষরু (২০২1 সাজলর উচ্চ  াধ্যপ ক পরীক্ষার্থী) পশক্ষার্থীজের  জানাজনা যাজে জয, 

অ্যাসাইনজ ন্ট গ্রহণ, েস্তুতকরণ ও জ াোজনর জক্ষজত্র পনজম্নাক্ত পনজেশুনা অ্নুসরণ করজত হজব। 

 

১। পশক্ষনেল অ্জনু ও পরবতী জেপণ/উচ্চপশক্ষার জক্ষজত্র এটি সুপবিা েোন করজব তাই অ্যাসাইনজ ন্ট সংক্রান্ত সকল পনজেশুনা জরুরী 

পবজবচনায় অ্নুসরণ করজত হজব। 

 

২। অ্যাসাইনজ ন্ট নতরী করজত এনপসটিপব েণীত/ অ্নুজ াপেত/ েকাপশত পনিাুপরত পশক্ষাবজষরু পাঠ্যপুেক ব্যবহার করজত হজব। 

এজক্ষজত্র একাপিক বই ব্যবহার করা যাজব। অ্যাসাইনজ জন্ট েেত্ত তথ্য, তত্ত্ব, িারণা, সূত্র, ব্যাখ্যা ইতযাপে পাঠ্যপুেজকর সজে 

সেপতপূণ ুহজত হজব। 

 

৩। মুল্যায়জনর জক্ষজত্র পশক্ষার্থীর পনজস্বতা, স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা যাচাই করা হজব। তাই জনাট, গাইড, অ্নলাইন বা অ্ন্যজকান 

জলখা জেজখ নকল কজর অ্যাসাইনজ ন্ট জ া পেজল তা বাপতল হজয় যাজব এবং পুনরায় অ্যাসাইনজ ন্ট  পলজখ জ া পেজত হজব। একই 

কাজজর পুনরাবৃপত্ত ঘটাজনা হজল পশক্ষার্থীর পবরুজে শাপেমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হজব। 

 

৪। মুখে কজর বা হুবহু  পাঠ্য পুেক জর্থজক পলজখ অ্যাসাইনজ ন্ট নতপর না কজর পাঠ্যপুেজকর অ্পজুত জ্ঞান, েক্ষতা কাজজ লাপগজয় 

পশক্ষার্থীর পচন্তািাবনা, কল্পনাশপক্ত, অ্নুিাবন েক্ষতা, উদ্ভাবনী ক্ষ তা, স্বকীয় সৃজনশীলতা ও নান্দপনক উপাজয় েকাশ ও উপস্থাপন 

করার েক্ষতাজকই মূল্যায়জনর জক্ষজত্র অ্গ্রাপিকার েোন করা হজব।  

 

৫। অ্যাসাইনজ ন্ট পনজজর হাজত পলখজত হজব। 

 

6। অ্যাসাইনজ ন্ট পলখার জক্ষজত্র A4 সাইজজর সাো কাগজ ব্যবহার করজত হজব এবং েপতটি কাগজজর এক পৃষ্ঠায় পলখজত হজব। 

জলখার স য় উপজরর ও বাজ  এক ইপি  াপজুন রাখজত হজব, সূচীপত্র ও পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করজত হজব। 

 

7। 2021 সাজলর এইচএসপস পরীক্ষার্থীজের অ্যাসাইনজ জন্টর জন্য একটি কিারপৃষ্টা সংর্যক্ত করা হজয়জে। পরীক্ষার্থীরা কিার পৃষ্টার 

সংপিষ্ট অ্ংশ পূরণ কজর অ্যাসাইনজ জন্টর কিার জপজ পহজসজব সংর্যক্ত কজর অ্বশ্যই জ া পেজব। কিার পৃষ্ঠার উপজরর অ্ংশ 

ইংজরপজজত পনভূলু িাজব পূরণ করজত হজব। পনিাুপরত অ্ংশ ব্যতীত কিার পৃষ্ঠার অ্ন্য জকান স্থাজন বা অ্পর পৃষ্ঠায় জকাজনা পকছু 

জলখা যাজব না। 

 

8। অ্যাসাইনজ জন্টর োি নম্বর পরবতীজত জবাজড ুজ া জেয়া হজব তাই এটি জলখার জক্ষজত্র গুরুত্ব জেয়ার জন্য পশক্ষার্থীজের পনজেশু 

জেয়া হজে। 

 

9। পশক্ষার্থীজের অ্যাসাইনজ ন্ট তাজের জন্য পনিাুপরত জেসবুক গ্রুজপ ও কজলজ ওজয়বসাইজট পনপেষু্ট স জয় েোন করা হজব। 
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10। পশক্ষার্থী/অ্পিিাবক বা তার েপতপনপি রূপিক্স অ্নুযায়ী তার গ্রুজপর পনিাুপরত তাপরজখ ও স জয় স্বাস্থযপবপি অ্নুসরণ কজর েপত 

সিাজহ একপেন কজলজজ এজস সংপিষ্ট পবিাজগ অ্যাসাইনজ ন্ট জ া পেজবন। 

 

১1। অ্যাসাইনজ ন্ট জ া োজনর জক্ষজত্র সা াপজক দুরত্ব ও স্বাস্থয পবপি অ্বশ্যই অ্নুসরন করজত হজব। এ  জক্ষজত্র  াস্ক পপরিান 

বাধ্যতামূলক। 

 

অ্পিিাবকবৃজন্দর েপত অ্নুজরাি: 
 

১। পশক্ষার্থীজের অ্যাসাইনজ ন্ট জেসবুক গ্রুপ ও কজলজ ওজয়বসাইট সংগ্রজহর জক্ষজত্র সন্তানজের সহজযাপগতা করজবন। এজক্ষজত্র 

জকাপিড-১৯ সংক্রান্ত সরকার কর্তকু জঘাপষত স্থাস্থযপবপি যর্থাযর্থ অ্নুসরণ করজবন। 

 

২। কিার পৃষ্ঠার উপজরর অ্ংজশ পরীক্ষার্থীর তথ্যেক সঠিক িাজব ইংজরপজজত পূরণ করার জক্ষজত্র সহজযাপগতা করজবন। 
 

৩। পশক্ষার্থীজের অ্যাসাইনজ জন্টর কিার পৃষ্ঠায় তার জন্য পনিাুপরত অ্ংশ ব্যতীত অ্ন্য জকান অ্ংজশ বা অ্পর পৃষ্ঠায় পকছু না পলজখ 

তা পনপিত করজবন। 

 

৪। অ্যাসাইনজ ন্ট জ া েোজনর জক্ষজত্র জযন জকানক্রজ ই স্বাস্থযপবপি উজপপক্ষত না হয় জস পবষয়টি পনপিত করজবন। 

 

৫। অ্যাসাইনজ ন্ট েস্তুজতর জক্ষজত্র পশক্ষার্থী জযন নকল বা অ্ন্য জকাজনা অ্পনয়জ র আেয়  গ্রহণ না কজর জস পবষয়টি যর্থাযর্থিাজব 

পনপিত করজবন।                                                                      

 

 

                                                                                                             অ্ধ্যক্ষ 

                                                                                                  শাহজেৌলা সরকাপর কজলজ 

                                                                                                         বাঘা, রাজশাহী। 


