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সাতক্ষীিা সিকাবি কমলমেি ২০২১ সামলি এইচএসবস পিীক্ষার্থীমেি ফিে পূিণ সংক্রান্ত ববজ্ঞবি 
 

সাতক্ষীরা সরকারর কললজ, সাতক্ষীরা এর উচ্চ মাধ্যরমক পর্ যালের ২০২১ সাললর এইচ.এস.রস পরীক্ষার্থীলের জানালনা র্ালে যর্, মাধ্যরমক ও 

উচ্চ মাধ্যরমক রিক্ষা যবার্ য, র্লিার এর অধীলন ২০২১ সালল অনুরিতব্য উচ্চ মাধ্যরমক সার্ট যরিলকট (এইচএসরস) পরীক্ষার িরম পূরণ ঘলর বলস 

অনলাইলন (Online) সম্পন্ন করলত হলব। Online-এ িরম পূরণ, প্রলোজনীে রি প্রোন করার রনেমাবরল ও তাররখ রনম্নরূপ- 
 
 

১. সাতক্ষীরা সরকারর কললজ, সাতক্ষীরা এর অধীলন ২০২১ সাললর উচ্চ মাধ্যরমক সার্ট যরিলকট (এইচএসরস) পরীক্ষাে অংিগ্রহণকারী যকবল 

ববধ যররজলেিনধারী সকল রনেরমত, অরনেরমত, আংরিক রবষলে অকৃতকার্ য, শুধু আবরিক রবষলে অকৃতকার্ য, প্রাইলেট পরীক্ষার্থী, রজরপএ 

উন্নেন পরীক্ষার্থীলক অবিই িরম পূরণ করলত হলব। িরম পূরণ ব্যতীত পরীক্ষার্থীর িলািল প্রকালির যকান সুলর্াগ যনই। 

 
 

২. ববধ যররজলেিনধারী পরীক্ষার্থী বা তার অরেোবক এ বছর যসানালী ব্যাংলকর যমাবাইল অযাপ যসানালী ই-লসবা (Sonali eSheba) 

এর মাধ্যলম ঘলর বলসই যবার্ য রি, যকন্দ্র রি এবং অত্র কলললজর সকল পাওনা পররলিাধ করলব। পরীক্ষার রি পররলিালধর মাধ্যম রহলসলব 

Nagad, bKash, Rocket, Upay, Sonali e-Wallet ইতযারে ব্যবহার করা র্ালব। রি পররলিাধ করার রবস্তাররত রববরণ 

ও রনলে যরিকা র্লিার যবালর্ যর ওলেবসাইট, সাতক্ষীরা সরকারর কললজ, সাতক্ষীরা এর ওলেবসাইট ও যিসবুক যপজ এ আপললার্ করা হলেলছ। 
 

 

৩. ইললক্ট্ররনক/Online িরম রিলাপ eFF এর কার্ যক্রলমর সমেসূরচ রনম্নরুপ: 

ক্রম কালজর রববরণ তাররখ 

ক. 

র্লিার রিক্ষা যবালর্ যর ওলেবসাইলট (www.jessoreboard.gov.bd) রিক্ষার্থীলের সম্ভাব্য তারলকা (Probable 

List) প্রেি যন 
১১/০৮/২০২১ 

খ. 

যবালর্ যর ওলেবসাইলট প্রেরি যত সম্ভাব্য তারলকা (Probable List) হলত অত্র কললজ কর্তযক অনলাইলন পরীক্ষার্থী রনব যাচন করার 

তাররখ 

রব:দ্র: (i) সাতক্ষীরা সরকারর কললজ হলত ২০২১ সাললর এইচএসরস পরীক্ষাে অংিগ্রহণকারী যর্াগ্য পরীক্ষার্থীলের যমাবাইল নম্বলর 

(কললজ র্াটালবলজ সংররক্ষত/গৃহীত) SMS এর মাধ্যলম পরীক্ষার্থীর নাম, এইচএসরস'র যররজলেিন নম্বর, 

এসএসরস (ssc) যরাল, যবার্ য রি, যকন্দ্র রি ও কলললজর পাওনাসহ সব যলমাট রি আলাো আলাোোলব জারনলে 

যেওো হলব। 

      (ii) পরীক্ষার্থীরা SMS এ প্রাপ্ত রলংক ব্যবহার কলর অর্থবা যসানালী ব্যাংলকর Sonali eSheba অযাপ ব্যবহার কলর 

যসানালী যসবা যপলমন্ট যগটওলের মাধ্যলম পরীক্ষার সব যলমাট রি পররলিাধ করলত পারলব। এছাড়া যবালর্ যর 

ওলেবসাইলটর Formfillup Hsc-2021 প্যালনল যর্থলকও যসানালী যসবা যপলমন্ট যগটওলের মাধ্যলম 

পরীক্ষার সব যলমাট রি পররলিাধ করলত পারলব। যর্ যকান Visa, Mater Card, American 

Express, Dbbl Nexus ব্যবহার কলরও পরীক্ষার রি প্রোন করা র্ালব। তাছাড়া যসানালী ব্যাংলকর 

রহসাবধারীরা অনলাইন যপলমন্ট এর মাধ্যলম পরীক্ষার রি প্রোন করলত পারলব। 

১২/০৮/২০২১ 

হলত 

২৫/০৮/২০২১ 

গ. 

 SMS প্রারপ্তর পর পরীক্ষার্থী কর্তযক রি প্রোন করার যিষ তাররখ 

রব:দ্র: (i) পরীক্ষার্থী বা তার অরেোবক কর্তযক পরীক্ষার রি প্রোলনর যক্ষলত্র যসানালী ব্যাংক এবং যমাবাইল রিনান্সরিোল সারে যস 

(MFS) এর সারে যস চালজযা (লবার্ য কর্তযক রনধ যাররত) অপালরটর যকলট রনলব। যর্ অপালরটলরর মাধ্যলম রি পররলিাধ 

করা হলব যসই অপালরটলরর সংরিষ্ট একাউলন্ট/ওোলললট যবার্ য রি, যকন্দ্র রি ও কলললজর পাওনা এবং সারে যস চাজযসহ 

সব যলমাট টাকার ন্যযনতম ব্যাল্যান্স র্থাকলত হলব। 

        (ii) যপলমন্ট করার পর পরীক্ষার্থীলক তার িরম পূরণ সম্পন্ন হলেলছ মলম য একর্ট SMS এর মাধ্যলম রনরিত করা হলব। 

যকান কাররগরর ক্রর্টর কারলণ পরীক্ষার্থী SMS না যপলল যবালর্ যর ওলেবসাইলট Formfillup Hsc-2021 

Panel যর্থলক তার িরম পূরলণর Status যর্ যকান সমে যেখলত পারলব। রবলিষোলব উলেখ্য, শুধুমাত্র কললজ 

কর্তযক রনব যারচত পরীক্ষার্থীরাই িরম পূরলণর জন্য রি জমা রেলত পারলব। 

৩০/০৮/২০২১ 

 

৪. এক/দুই রবষলের পরীক্ষাে অংিগ্রহণ সংক্রান্ত: 

   (ক) যর্ সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮/২০১৯ সাললর এইচএসরস পরীক্ষাে এক বা একারধকবার অংিগ্রহণ কলর এক/দুই রবষলে (চতুর্থ য রবষে বালে) 

অকৃতকার্ য/অনুপরিত হলেরছল, যররজলেিলনর যমোে র্থাকলল তারা ২০২১ সালল অনুরিতব্য এইচএসরস পরীক্ষাে অবরিষ্ট 

অকৃতকার্ য/অনুপরিত রবষে/রবষেসমূলহর পরীক্ষাে অংিগ্রহণ করলত পারলব। তলব পরীক্ষার্থীগণ ইো করলল এক/দুই রবষলের 

পরীক্ষাে অংিগ্রহণ না কলর রনেরমত পরীক্ষার্থীর ন্যাে গ্রুপ রেরিক রতনর্ট বনব যাচরনক রবষলের পরীক্ষার জন্য িরম পূরণ করলত 

পারলব। 

   (খ) যর্ সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮/২০১৯ সাললর এইচএসরস পরীক্ষাে এক/দুই রবষলে অকৃতকার্ য/অনুপরিত হলে ২০১৮/২০১৯ সালল এইচএসরস 

পরীক্ষাে ঐ এক/দুই রবষলের পরীক্ষাে অংিগ্রহণকালল বরহস্কার অর্থবা অরেযুক্ত হলেলছ এবং শৃঙ্খলা করমর্টর রসদ্ধান্ত যমাতালবক 

   

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
 অধ্যদের কার্যালয় 

  সাতেীরা সরকারর কদলজ, সাতেীরা। 
            ফফান: ০৪৭১-৬৩২২৭ 
 

  

mailto:satkhiragovtcollege@yahoo.com
http://www.jessoreboard.gov.bd/


চলমান পাতা-২ 

২০১৮/২০১৯/২০২০ সাললর পরীক্ষা বারতল হলেলছ, যররজলেিলনর যমোে র্থাকলল তারা ২০২১ সাললর সকল রবষে (গ্রুপরেরিক 

রতনর্ট বনব যাচরনক রবষে)/এক/দুই রবষলের পরীক্ষার জন্য িরম পূরণ করলত পারলব। 
 

রবিঃদ্রিঃ- আবরিক রবষলের যকান পরীক্ষা অনুরিত হলব না তলব আবরিক রবষলে অকৃতকার্ য রিক্ষার্থীলকও িরম পূরণ করলত হলব। ব্যবহাররক 

পরীক্ষার মূল্যােন ব্যবহাররক যনাটবুক হলত প্রাপ্ত নম্বলরর রেরিলত প্রোন করা হলব। 
 

৫. যররজলেিন সংক্রান্ত: 

   (ক) ২০১৬-১৭ যসিলনর পূলব যর যররজলেিনধারী যকান পরীক্ষার্থী ২০২১ সাললর এইচএসরস পরীক্ষাে অংিগ্রহণ করলত পারলব না। তলব 

২০১৫-১৬ যসিলনর এক রবষলে অকৃতকার্ য পরীক্ষার্থী যররজলেিন নবােন কলর এক রবষলের পরীক্ষাে অংিগ্রহণ করলত পারলব। 
 

   (খ) যর্ সকল পরীক্ষার্থী ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সাললর এইচএসরস পরীক্ষাে যর্ যকান এক বা এবারধক রবষলের পরীক্ষাে অংিগ্রহণ কলর 

এক রবষলের (চতুর্থ য রবষে বালে) পরীক্ষাে অকৃতকার্ য হলেলছ এবং যর্ যকান কারলণ তারা ২০১৮ ও ২০১৯ সাললর এইচএসরস পরীক্ষাে 

অংিগ্রহণ করলত পালররন অর্থচ তালের ২০২০ যররজলেিলনর যমোে যিষ হলে যগলছ তারাও অরতররক্ত ১০০/- (একিত) টাকা নবােন 

রি যবার্ য রি'র সালর্থ পররলিাধ কলর শুধু একবালরর জন্য যররজলেিন নবােনপূব যক ২০২১ সাললর এইচএসরস পরীক্ষাে অংিগ্রহণ 

করলত পারলব। দুই বা তলতারধক রবষলে অকৃতকার্ য র্থাকলল কখনই যররজলেিন নবােন করা র্ালব না। 
 

৬. রজরপএ উন্নেন রবষলে পরীক্ষাে অংিগ্রহণ সংক্রান্ত: 

   (ক) যররজলেিলনর যমোে র্থাকা সালপলক্ষ রজরপএ উন্নেলনর জন্য পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষাে উিীণ য হওোর অব্যবরহত পলরর বছলরই এইচএসরস 

পরীক্ষাে অংিগ্রহণ করলত পারলব; এলক্ষলত্র যর্ সকল পরীক্ষার্থী ২০২০ সাললর এইচএসরস পরীক্ষাে রজরপএ ৫.০০ (পাঁচ) এর কম 

যপলেলছ তারা রজরপএ উন্নেলনর জন্য পরীক্ষাে অংিগ্রহলণর সুলর্াগ পালব। তলব যসলক্ষলত্র সংরিষ্ট পরীক্ষার্থীলক রনেরমত পরীক্ষার্থীর 

ন্যাে বনব যাচরনক রবষলে পরীক্ষা রেলত হলব। রজরপএ উন্নেলনর যক্ষলত্র যররজলেিন নবােন করা র্ালব না। 
 

   (খ) এক বা দুই রবষলের অকৃতকার্ য যর্ সকল পরীক্ষার্থী ২০২০ সাললর এইচএসরস পরীক্ষাে িরম পূরণ কলর প্রলবি পত্র যপলেলছ এবং উিীণ য 

হলেলছ তারা কখনই রজরপএ উন্নেন পরীক্ষাে অংিগ্রহণ করলত পারলব না। 
 

(রব.দ্র. একজন রনেরমত পরীক্ষার্থী গ্রুপ রেরক্তক ০৩র্ট বনব যাচরনক রবষলে পরীক্ষাে অংিগ্রহণ করলত পারলব। আবরিক 

রবষে ও ৪র্থ য রবষে এর যকান পরীক্ষা অনুরিত হলব না।) 

 
 
 

   অনুবলবপ সেে অবগবতি েনয: 
 

 

 
১) উপাধ্যক্ষ, সাতক্ষীিা সিকাবি কমলে 
২) সকল ববভাগীে প্রধ্ান 
৩) সংিক্ষণ নবর্ 
 

 
(প্রমফসি এস এে আফোল ফ ামসন-৬১৮২) 

অধ্যে 
              সাতেীরা সরকারর কদলজ, সাতেীরা। 
 


