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সরকারর মাধ্যরমক রিদ্যালয়ে ভরতি  পরীক্ষা ২০১৬ এর রিজ্ঞরি 

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলায়দ্শ সরকার 

জজা প্রলাকের োযযায়, চট্টগ্রাম। 

রোরর মাধ্যরমে রবদ্যায়মকূর অনাইন ভরতয /২০১৬ েয াযক্রকমর রবজ্ঞরি  

রোরর মাধ্যরমে সু্ক মকূ২০১৬  াকরভরতয  প্ররক্রয়া “রোরর মাধ্যরমে রবদ্যাকয় রলক্ষার্থী ভরতয র  

নীরতমাা-২০১৫” অনুাকর অনাইকন ম্পন্ন েরা কব।ছাত্র-ছাত্রীকদ্র অনাইকন  ভরতয  পরীক্ষার জনয 
রনবন্ধন ও ফাফ প্রোল যাবতীয় েয াযক্রম  www.eductg.gov.bdওকয়বাইকে ম্পন্ন েরা 
কব।আগামী ২৫ নকভম্বর ২০১৫ তাররখ কত ১০ রিকম্বর ২০১৫ তাররখ  পযযন্ত মকয় অনাইকন 
আকবদ্ন েরা যাকব। এর পকর আর জোকনা আকবদ্ন েরা যাকবনা।  আকবদ্নপত্র রারর জোকনা সু্কক 
জমা প্রদ্ান েরা যাকবনা।নয়টি  রোররমাধ্যরমেরবদ্যাকয় রনকনাক্ত লনূয আনমকূররবপরীকত ভরতয র 
জনয ভরতয  প্ররক্রয়া শুরু কবেঃ 

ক্রম রিদ্যালয়ের নাম 
শ্রেরণরভরিক শূণয আসয়নর তথয রিয়শষ দ্রৃি আকষিণ 
৫ম ৬ষ্ঠ ৭ম ৮ম ৯ম  

 

গভেঃমুরমাই সু্ক এর 
৮ম জেরির ১০ জন রদ্বা 
লাখা,  চট্টগ্রাম রোরর  

বারো উচ্চ রবদ্যায়এর 
৬ ষ্ঠ জেরির ১০০ জন 
রদ্বা লাখা এবং ৯ম 
জেরির ৬০  জন এর রভতর 
৪০ জন বারনজয ও ২০ 
জন রবজ্ঞান লাখায় , রটি 
রেরর বারো উচ্চ  

রবদ্যায়এর ৬ষ্ঠ জেরির 
৭০ জন এবং ৯ম জেরির 
৪১ জন রদ্বা লাখায় ভরতয  
েরা কব। 

০১ েকরজকয়ে সু্ক ৩২০ --- --- --- ১৪০ 

০২ গভেঃমুরমাই সু্ক ১৬০ ১৬০ --- ১০ ১৪০ 

০৩ 
নাররাবাদ্ রোরর বাে 
উচ্চ রবদ্যায় 

১৬০ ১৮০ --- ১০০ ১৯০ 

০৪ 
িেঃ খাস্তগীর রোরর বারো 
উচ্চ রবদ্যায় 

৩২০ --- --- --- --- 

০৫ চট্টগ্রাম রোরর উচ্চ রবদ্যায়  ২৪০ --- --- --- ৮০ 

০৬ 
চট্টগ্রাম রোরর বারো উচ্চ 
রবদ্যায় 

১৬০ ১০০ --- --- ৬০ 

০৭ 
বােরয়া রোরর উচ্চ 
রবদ্যায়(বাে লাখা) 

৮০ ১০০ ৩০ ৪০ ৪০ 

০৮ 
বােরয়া রোরর উচ্চ 
রবদ্যায়(বারো লাখা) 

৮০ ১৫ ১৫ ১৫ ৪০ 

০৯ 
ারজ মুাম্মদ্ মরন রোরর 
উচ্চ রবদ্যায় 

১৬০ ৩০ --- --- ৪০ 

১০ 
রটি রেরর বারো উচ্চ 
রবদ্যায় 

২৪০ ৭০ --- --- ৪১ 

জমাে ১৯২০ ৬৫৫ ৪৫ ১৬৫ ৭৭১ 
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 ২। ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম জেরির ভরতয  োযযক্রম নীরতমাা জমাতাকবে ভরতয  পররক্ষার  মাধ্যকম ম্পন্ন কব। ৪র্থয 
জর্থকে ৮ম জেরি পযযন্ত ভরতয  পরীক্ষার মান  বন্টন কব ১০০ ; তনকধ্য বাংা-৩০, ইংকররজ-৩০ ও গরনকত-৪০ নম্বর 
র্থােকব। ভরতয র পরীক্ষার ময় কব ২(দ্ুই) ঘন্টা। শুধ্ুমাত্র ৯ম জেরির জক্ষকত্র  জজএর/জজরির পরীক্ষার ফাফ 
রবকবচনা পূবযে ভরতয  েরা কব। জবািয  েতৃয ে ফাফ জঘানার পর ৯ম জেরির ফাফ জঘানা কব। 

৩।ে রবদ্যাকয়র ৫ম জেরির ভরতয  পরীক্ষা ২২/১২/২০১৫ তাররখ মঙ্গবার ো ১০.০০  ো কত ১২.০০ ো পযযন্ত 
এবং ৮ম জেরির ভরতয  পরীক্ষা এেই রদ্ন  (২২/১২/২০১৫) জবা ১.০০ ো কত ৩.০০ ো পযযন্ত অনুরষ্ঠত কব। ৬ষ্ঠ 
জেিীর ভরতয  পরীক্ষা ২৬/১২/২০১৫ তাররখ লরনবার ো ১০.০০ ো কত ১২.০০ ো  পযযন্ত এবং ৭ম জেরির ভরতয  
পরীক্ষা এেই রদ্ন (২৬/১২/২০১৫) জবা ১.০০ ো কত৩.০০ ো পযযন্ত মকয়অনুরষ্ঠত কব। 

৪।কোো মকুর মকধ্য  ৫%মরুক্তকযাদ্ধা(পূত্র/ন্তান/নারত/নাতনী) , ২%প্ররতবরন্ধ, ২%রলক্ষে (রোরর  

মাধ্যরমে রবদ্যাকয়র রলক্ষে/রলরক্ষো/েমযচারী ন্তানকদ্র ংরিষ্ট  েমযস্থক) ও ১০% রোরর প্রার্থরমে 
রবদ্যায় (শুধু্মাত্র ৬ষ্ঠ জেরির  জনয)জোোয় ভরতয  েরা কব।কোো আকবদ্কনর পর জমাবাই 
জমককজকোো যাচাই-বাছাই এর তাররখ১২ ,১৩,১৪ রিকম্বর ২০১৫ (ছাত্রকদ্র জনয গভেঃ মুরম াই 
সু্ক এবং  ছাত্রীকদ্র িােঃ খাস্তরগর রোরর বারো উচ্চ রবদ্যাকয় বাছাই কব) রনধ্যাররত  তাররখ 
জমাবাইকমককজর মাধ্যকম জারনকয় জদ্ওয়া কব। 

৫।অনাইন(Online) আকবদ্কনর রনয়মাবর এবং আকবদ্কনর প্ররক্রয়া  www.eductg.gov.bd ওকয়ব 
াইকে জদ্য়া আকছ। আকবদ্কনর রবস্তাররত প্ররক্রয়া িাউনকাি েকর রনকত পারকবন। ভরতয  ংক্রান্ত 
ে তর্থয ও জনাটিল  www.eductg.gov.bd এবং www.chittagong.gov.bd এ রনয়রমত আপকিে জদ্য়া 
কব। 

৬।রবকল জ্ঞাতবয রবয়মূেঃে) অম্পূিয ও  ভু তর্থয ম্বরত আকবদ্নপত্র রারর বারত বক 
গিয কব।এজনয আকবদ্নোরর  দ্ারয় র্থােকবন ; খ) ভরতয  ংক্রান্ত জজা েরমটিভরতয  ংক্রান্ত জয জোন 
রনয়ম ংকলাধ্ন, ংকযাজন বা পররবতয ন েরার অরধ্োর ংরক্ষি েকর ; গ) জল তাররখ ও  মকয়র 
জনয অকপক্ষা না েকর াকত যকর্থষ্ঠ ময় রনকয় আকবদ্ন েরার পরামলয জদ্য়া  যাকে; ঘ) আকবদ্কনর 
জনয জোকনা ময় বরধ্যত েরা কবনা। 

  

 জমজবা উরিন 

জজা প্রলাে, চট্টগ্রাম 

ও ভাপরত, ভরতয  েরমটি। 
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