
২০১৯ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থী ভশতে শবজ্ঞশি 

রংপুর সরকাশর বাশিকা উচ্চ শবদ্যািয়, রংপুর ও রংপুর শিিা স্কুি, রংপুর। 

 

২০১9শিক্ষাবর্ষ ে উভয় শবদ্যাির্য়র 3য় ও ৯ম শ্রেশির্ত প্রভাশত ও শিবা শিফর্ে শিক্ষার্থী ভশতে করা হর্ব। এতিসংক্রান্ত 

জ্ঞাতব্যঃ 

আসনসংখ্াঃ- (শবদ্যািয় ও শিফে শভশিক) 

শবদ্যাির্য়র নাম প্রভাতী শিফে শিবা শিফে মন্তব্য 

রংপুর সরকাশর বাশিকা 

উচ্চ শবদ্যািয়, রংপুর 

৩য় শ্রেশি = ১২০ িন 

৯ম শ্রেশি = ১০ িন 

৩য় শ্রেশি = ১২০ িন 

৯ম শ্রেশি = ২৫ িন 

৯ম শ্রেশির্ত শিবা শিফর্ে শুধুমাত্র 

শ্রহার্ের্ি র্থাকার ির্তে ভশতের আর্বিন 

করা যার্ব। 

রংপুর শিিা স্কুি, 

রংপুর। 

৩য় শ্রেশি = ১২০ িন 

৯ম শ্রেশি = ০৬ িন 

৩য় শ্রেশি = ১২০ িন 

৯ম শ্রেশি = ১৪ িন 

৯ম শ্রেশির্ত শিবা শিফর্ে শুধুমাত্র 

শ্রহার্ের্ি র্থাকার ির্তে ভশতের আর্বিন 

করা যার্ব। 

 

 ভশতে পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ন ইচ্ছুক শিক্ষার্থী http://gsa.teletalk.com.bd ওর্য়বসাইর্ে আগামী           

03/12/2018 শরঃ তাশরখ শ্রর্থর্ক 13/12/2018 শরঃ তাশরখ পয েন্ত আর্বিনপত্র পূরি ও SMS এর মাধ্যর্ম 

আর্বিন শফ প্রিান কর্র ভশতের আর্বির্নর কায েক্রম সম্পন্ন করর্ত পারর্বন।  

 3য় শ্রেশির শ্রক্ষর্ত্র বয়সসীমাঃ ০১/০১/২০১9 তাশরর্খ ০৮ হর্ত ১০ বছর হর্ত হর্ব। 

 ভশতে পরীক্ষার তাশরখ ও সময়ঃ 18/12/2018 শরঃ তাশরখ সকাি ১০ো হর্ত ১১ো পয েন্ত। 

 ভশতে পরীক্ষার মানবন্টনঃ ৩য় শ্রেশিঃ বাংিা-১৫,ইংর্রশি-১৫ ও গশিত-২০; শ্রমাে=৫০ নম্বর। ৯ম শ্রেশির্ত 

শ্রিএসশস/ শ্রিশিশস পরীক্ষার ফিাফর্ির শভশির্ত শ্রমধাক্রম অনুসার্র শূন্য  আসর্ন শিক্ষার্থী ভশতে করা হর্ব। 

 সরকাশর নীশতমািা অনুসার্র সরকার কর্তেক প্রর্যািয সকি শ্রকাো সংরশক্ষত র্থাকর্ব। 

 আর্বিনকারী Online-এ পূরিকৃত আর্বিনপর্ত্রর একটি কািার শপ্রন্ট অর্থবা Download কশপ ও 

প্রর্বিপর্ত্রর কািার শপ্রন্ট কশপ পরীক্ষা সংক্রান্ত শ্রযর্কান প্রর্য়াির্নর সহায়ক শহর্সর্ব সংরক্ষি করর্বন। 

 শ্রকাোর িাবীর সমর্থ ের্ন মূি সনিপত্র ও অন্যান্য প্রর্য়ািনীয় িশিিাশি এবং সতযাশয়ত কশপ (১ম শ্রেশির 

শ্রগর্ির্েি কম েকতো কর্তেক সতযাশয়ত) ফিাফি প্রকার্ির পর শ্রিখার্ত হর্ব।  

 অনিাইর্ন আর্বির্নর সময় শনশিত হর্য় শিফে শনধ োরি করর্ত হর্ব। ভশতের িন্য শনব োশিত হর্ি শিফে 

পশরবতেন করা যার্ব না। একই পরীক্ষার্থী প্রভাতী ও শিবা উভয় শিফর্ে আর্বিন করর্ি ভশতের আর্বিন বাশতি 

হর্ব। অনিাইর্ন আর্বিনপর্ত্র সরবরাহকৃত সকি তর্ের সঠিকতা সম্পর্কে িতভাগ শনশিত হর্য় আর্বিন 

করর্ত হর্ব। 

 ভশতে পরীক্ষার স্থান সংশিে শবদ্যািয়। 

 ভশতের আর্বিন ফরর্মর মূল্যঃ ১৭০/- (একিত সির) োকা। 

 Web ও SMS এর মাধ্যর্ম ভশতের আর্বিনপত্র পূরি ও শফ প্রিান করার শনয়মাবশি এবং ভশতে সংক্রান্ত সকি 

তে ও ফিাফর্ির িন্য browse করুন www.rangpurgghs.edu.bd এবং 

www.rangpurzillaschool.edu.bd ওর্য়বসাইে। 

 

  

 
  ফশরিা ইয়াসমীন 

সিস্য সশিব 

সরকাশর মাধ্যশমক শবদ্যািয় শিক্ষার্থী ভশতে কশমটি, 

রংপুর সির,রংপুর। 

 

http://www.rangpurgghs.edu.bd/
http://www.rangpurzillaschool.edu.bd/

