
শিক্ষার্থী ভশতি শিজ্ঞশি- শিক্ষাির্ িঃ2020 

রংপুর সরকাশর িাশিকা উচ্চ শিদ্যািয়,রংপুর ও রংপুর শিিা স্কুি,রংপুর। 

 
 

২০২০শিক্ষাির্র্ ি রংপুর সরকাশর িাশিকা উচ্চ শিদ্যািয় ও রংপুর শিিা স্কুর্ি ৩য় ও ৯ম শ্রেশির্ত প্রভাশত ও শিিা শিফর্ে শিক্ষার্থী ভশতি 

করা হর্ি। ০১/১২/২০১৯ শরঃ তাশরখ শিিাগত রাত ১২.০০ো হর্ত ১৪/১২/২০১৯ শরঃ তাশরখ শিিাগত রাত ১২.০০ো পর্ িন্ত 

http://gsa.teletalk.com.bd ওর্য়িসাইর্ে ভশতির িন্য আর্িিন (ভশতি ফরম পূরি) করা র্ার্ি। শিদ্যাির্য় ভশতি ফরম পাওয়া 

র্ার্ি না। এতিসংক্রান্ত জ্ঞাতব্যঃ 
 

 3য় শ্রেশির শ্রক্ষর্ে িয়সসীমাঃ  
০১-০১-২০২০ তাশরর্খ ০৮ হর্ত ১০ িছর হর্ত হর্ি। (শিদ্যাির্য়র ছাড়পে ও 

অনিাইন িন্মশনিন্ধন সনি অনুর্ায়ী) 

 ভশতি পরীক্ষার তাশরখ ও সময়ঃ 
২০/১২/২০১৯ শরঃ তাশরর্খ ৩য় শ্রেশির্ত ভশতি পরীক্ষা সকাি ১০ো হর্ত ১১ো পর্ িন্ত 

অনুশিত হর্ি। পরীক্ষার সময় শ্রমাে ০১ ঘন্টা। 

 ভশতি পরীক্ষার শির্য় ও মানিন্টনঃ 

৩য় শ্রেশিঃ িাংিা-১৫,ইংর্রশি-১৫ ও গশিত-২০; শ্রমাে=৫০ নম্বর। 

৯ম শ্রেশিঃ শ্রিএসশস/ শ্রিশিশস পরীক্ষার ফিাফর্ির শভশির্ত সংশিষ্ট শ্রিার্ি ির 

প্রস্তুতকৃত শ্রমধাক্রম অনুসার্র শূন্য  আসর্ন শিক্ষার্থী ভশতি করা হর্ি। 

 সরকাশর নীশতমািা অনুসার্র সরকার কর্তিক প্রর্র্ািয সকি শ্রকাো সংরশক্ষত র্থাকর্ি। 

 আর্িিনকারী Online-এ পূরিকৃত আর্িিনপর্ের একটি কািার শপ্রন্ট অর্থিা Download কশপ ও প্রর্িিপর্ের কািার শপ্রন্ট 

কশপ পরীক্ষা সংক্রান্ত শ্রর্র্কান প্রর্য়াির্নর সহায়ক শহর্সর্ি সংরক্ষি করর্িন। 

 শ্রকাোর িািীর সমর্থ ির্ন মূি সনিপে ও অন্যান্য প্রর্য়ািনীয় িশিিাশি এিং সতযাশয়ত কশপ (১ম শ্রেশির শ্রগর্ির্েি কম িকতিা 

কর্তিক সতযাশয়ত) ফিাফি প্রকার্ির পর শ্রিখার্ত হর্ি। 

 অনিাইর্ন আর্িির্নর সময় শনশিত হর্য় শিফে শনধ িারি করর্ত হর্ি। ভশতির িন্য শনি িাশিত হর্ি শ্রকামক্রর্মই শিফে পশরিতিন 

করা হর্ি না। অনিাইর্ন আর্িিনপর্ে সরিরাহকৃত সকি তর্ের সঠিকতা সম্পর্কি িতভাগ শনশিত হর্য় আর্িিন করর্ত হর্ি। 

 ভশতি পরীক্ষার স্থান সংশিষ্ট শিদ্যািয়। 

 Web ও SMS এর মাধ্যর্ম ভশতির আর্িিনপে পূরি ও শফ প্রিান করার শনয়মািশি এিং ভশতি সংক্রান্ত সকি তে ও 

ফিাফর্ির িন্য browse করুন www.rangpurgghs.edu.bd এিং www.rangpurzillaschool.edu.bd 

ওর্য়িসাইে। 

 ভশতির আর্িিন ফরর্মর মূল্যঃ ১৭০/- (একিত সির) োকা। 

 আসনসংখ্াঃ- (শিদ্যািয় ও শিফে শভশিক) 

 

শিদ্যাির্য়র নাম প্রভাতী শিফে শিিা শিফে মন্তব্য 

রংপুর  

সরকাশর িাশিকা উচ্চ শিদ্যািয়, 

রংপুর 

৩য় শ্রেশি = ১২০ িন 
৩য় শ্রেশি = ১২০ িন 

৯ম শ্রেশি = ২৫ িন 

৯ম শ্রেশির্ত শিিা শিফর্ে দূরিতী 

শিক্ষার্থীর্ির িন্য শুধুমাে শ্রহার্ষ্টর্ি র্থাকার 

ির্তি ভশতির আর্িিন করা র্ার্ি। 

রংপুর শিিা স্কুি, রংপুর। 
৩য় শ্রেশি = ১২০ িন 

৯ম শ্রেশি = 16 িন 

৩য় শ্রেশি = ১২০ িন 

৯ম শ্রেশি = 14 িন 

৯ম শ্রেশির্ত প্রভাতী শিফর্ে দূরিতী 

শিক্ষার্থীর্ির িন্য শুধুমাে শ্রহার্ষ্টর্ি র্থাকার 

ির্তি ভশতির আর্িিন করা র্ার্ি। 

 

 
 

 

 

  ফশরিা ইয়াসমীন 

সিস্য সশিি 

সরকাশর মাধ্যশমক শিদ্যািয় শিক্ষার্থী ভশতি কশমটি, 

রংপুর সির,রংপুর। 

ও 

প্রধান শিক্ষক 

রংপুর সরকাশর িাশিকা উচ্চ শিদ্যািয়,রংপুর। 

 

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

