গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
অ ে র কাযালয়

নীলফামারী সরকাির কেলজ, নীলফামারী
www.ngc.edu.bd / www.nilgc.edu.bd EIIN: 125189
িব ি নং- নীঃসঃকঃ ২০৮/২০২2
তািরখঃ ১১/০6/২০২2 ি .

এইচএসিস পরী া-২০২2 এর ফরম রণ িব ি
এত ারা নীলফামারী সরকাির কেলেজর ২০২2 সােলর এইচএসিস পরী ায় অংশ হেণ সকল পরী াথ েক জানােনা যাে
য, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড িদনাজ র এর 01/06/2022 ি . তািরেখর ারক নং- gvDwk‡evw`/cwb/
cixt/GBPGmwm/2022/3896(1000) িব ি মাতােবক ২০২২ সােলর এইচএসিস পরী ার ফরম রণ ও পরী ার িফ স ণ েপ
অনলাইেন অ ি ত হেব। ২০২২ সােল অ ি ত উ মা িমক সা িফেকট (এইচএসিস) পরী ার Online এ ফরম রণ, েয়াজনীয়
িফ দান করার িনয়মাবিল ও তািরখ িনে উে খ করা হেলা:
০১। ক) কবল বধ রিজে শনধারী িশ াথ গণ আেবদন ফরম রণ করেত পারেব। কান পরী াথ তার রিজে শন বিহ ত কান
িবষয়/িবষয়স েহর পরী ায় অংশ হণ করেল উ িবষয়/িবষয়স েহর পরী া কান প যাগােযাগ ছাড়াই বািতল করা হেব।
খ) অিনয়িমত (িরেটই ), িজিপএ উ য়ন এবং এক/ ই িবষেয়র পরী াথ িহেসেব তািলকা ি র জ
বরাবর আেবদন দািখেলর শষ তািরখ ১৩/০৬/২০২২ ি .

সাদা কাগেজ অ

০২। পরী াথ র করণীয়ঃ
 পরী াথ রা আগামী ১৫/০৬/২০২২ ি . হেত ২০/০৬/২০২২ ি . তািরেখর মে K‡j‡Ri I‡qemvB‡U www.nilgc.edu.bd ->
Form Fillup-> Online Form Fillup Click করেল Form Fillup Type এ িগেয় HSC Form Fillup িসেল কের যাবতীয়
ত
রণ কের মাবাইল ফােনর মা েম ফরম রেণর িফ (সং
িফ’র িববরণ অ যায়ী) পিরেশাধ বক প ি প (টাকা
পিরেশােধর রিশদ) ডাউনেলাড ও ি কের শাখাওয়ারী িন বিণত কমকতার িনকট জমা িদেত হেব। BKash এ াকাউে
েয়াজনীয় িফ রেণর জ সািভস চাজ বাবদ সবিন ৫০/- টাকা Balance থাকেত হেব। প ি প (টাকা পিরেশােধর রিশদ)
অবশ ই কেলেজ জমা দান করেত হেব।
 িশ াথ েদরেক ওেয়বসাইট ও না শ বােড দিশত স া পরী াথ েদর ি আউেট িনজ নাম, রিজ: ন র ও অ া
ত ািদ সতকতার সােথ যাচাই কের ফরম রেণর িফ Payment করার জ বলা হেলা।
করেত না পারেল অ কেলেজর উ মা িমক পরী া-২০২২ ফরম রণ
 কান িশ াথ অনলাইেন Payment স
কিম র িনে া কমকতার সােথ যাগােযাগ করার জ বলা হেলাঃ
কমকতার নাম,
িব ান শাখা
মানিবক শাখা
বসায় িশ া

পদবী ও
: জনাব
: জনাব
: জনাব

মাবাইল ন রঃ
মাঃ অিহ ল হক, সহকারী অ াপক (উি দিব ান), মাবাইলঃ ০১৭৩৭৮৮২৯৭৯
মাঃ ছিক ল ইসলাম, ভাষক (দশন), মাবাইলঃ 01773600408
মাঃ িজক ল হােসন, ভাষক ( ািণিব া), মাবাইলঃ 01717675896

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
Aa¨‡¶i Kvh©vjq
bxjdvgvix miKvwi K‡jR|

2022 mv‡ji D”P gva¨wgK mvwU©wd‡KU cix¶vi kvLvIqvix/ aib Abyhvqx dig cyi‡Yi

সংেশািধত িফ র িহসাব িববরণীt

weÁvb

cix¶v_©xi aiY
wbqwgZ
wW‡UÛ
AwbqwgZ (wi‡UBÛ me welq)
wRwcG Dbœqb
1 welq (e¨envwiK Qvov)
1 welq (e¨envwiK mn)
2 welq (e¨envwiK Qvov)
2 welq (1 welq e¨envwiK mn)
2 welq (e¨envwiK mn)

gvbweK /
e¨emvq wk¶v
ïaygvÎ

ICT

wbqwgZ
wW‡UÛ
AwbqwgZ (wi‡UBÛ me welq)
wRwcG Dbœqb
cÖvB‡fU
1 welq
2 welq
1 welq

cÎ msL¨v
12
12
12
12
02
02
04
04
04
12
12
12
10
12
02
04
01

UvKvi cwigvb

2580/=
2680/=
2580/=
2580/=
820/=
960/=
1020/=
1160/=
1300/=
1820/=
1920/=
1820/=
1820/=
1920/=
820/=
1020/=
320/=

wet`ªt 1. †eZb, †mkb I K‡jR cix¶vi wd ev‡` ïaygvÎ dig cyi‡Yi UvKvi wnmve|
2. AwbqwgZ cixÿv_©x‡`i g‡a¨ hviv ZvwjKvf‚³ wd Rgv †`qwb Zv‡`i‡K Dc‡iv³ wd Gi mv‡_ AwZwi³ 100/- UvKv cÖ`vb
Ki‡Z n‡e|

dig c~i‡Yi mgq cÖ‡qvRbxq KvMRcÎvw` t

1| †iwR‡÷ªkb Kv‡W©i d‡UvKwc - 1 Kwc (mKj cix¶v_©x);
2| AwbqwgZ I 1/2 welq cix¶v_©x‡`i me©‡kl D”P gva¨wgK cix¶vq AskMÖn‡Yi cÖ‡ekc‡Îi d‡UvKwc;
3| wR.wc.G Dbœqb cix¶v_©x‡K me©‡kl D”P gva¨wgK cix¶vq AskMÖn‡Yi cÖ‡ekcÎ I GKv‡WwgK UªvÝwµ‡Þi 1 Kwc K‡i
d‡UvKwc Av‡e`b di‡gi m‡½ †M‡_ Rgv w`‡Z n‡e|

