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এইচএসসস পরীক্ষা-২০২2 এর ফরম পুরণ সিজ্ঞসি 
 

 এতদ্বারা নীলফামারী সরকাসর মসিলা কলললের ২০২2 সাললর এইচএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রিলণচ্ছু সকল পরীক্ষার্থীলক োনালনা  

যালে যয, মাধ্যসমক ও উচ্চ মাধ্যসমক সশক্ষা যিার্ ড সিনােপুর এর 01/06/2022 সি. তাসরলের স্বারক নং- gvDwk‡evw`/cwb/ 

cixt/GBPGmwm/2022/3896(1000) সিজ্ঞসি যমাতালিক ২০২২ সাললর এইচএসসস পরীক্ষার ফরম পুরণ ও পরীক্ষার সফ সম্পূণ ডরূলপ 

অনলাইলন অনুসিত িলি। ২০২২ সালল অনুসিতব্য উচ্চ মাধ্যসমক সার্ট ডসফলকট (এইচএসসস) পরীক্ষার Online এ ফরমপুরণ, প্রলয়ােনীয় 

সফ প্রিান করার সনয়মািসল ও তাসরে সনলে উলেে করা িললা:  

০১। ক) যকিল বিধ যরসেলেশনধারী সশক্ষার্থীগণ আলিিন ফরম পূরণ করলত পারলি। যকান পরীক্ষার্থী তার যরসেলেশন িসির্ভ ডত যকান 

  সিষয়/সিষয়সমূলির পরীক্ষায় অংশগ্রিণ করলল উক্ত সিষয়/সিষয়সমূলির পরীক্ষা যকানরূপ যযাগালযাগ ছাড়াই িাসতল করা িলি।  

 ে)  অসনয়সমত (সরলটইন্ড), সেসপএ উন্নয়ন এিং এক/দুই সিষলয়র পরীক্ষার্থী সিলসলি তাসলকার্ভসক্তর েন্য সািা কাগলে অধ্যক্ষ 

িরাির আলিিন িাসেললর যশষ তাসরে ১5/০৬/২০২২ সি.  

 ০২। পরীক্ষার্থীর করণীয় ও রফ জমাোন পদ্ধরত:   

➢ পরীক্ষার্থীরা আগামী ১4/০৬/২০২২ সি. িলত ২০/০৬/২০২২ সি. তাসরলের মলধ্য র্াচ্ িাংলা যমািাইল ব্যাংসকং (রলকট) এর  

মাধ্যমম ফরম পূরমের ফফ (সংযুক্ত ফফ’র ফিিরে অনুযায়ী) পফরম াধ পূি বক পপ ফিপ (টাকা পফরম ামধর রফ দ) ডাউনম াড ও 

ফিন্ট কমর  াখাওয়ারী ফরম পূরণ করমটির ফনকট জমা ফদমে হমি। পপ ফিপ (টাকা পফরম ামধর রফ দ) অবশ্যই কলেলে েমা 

প্রদান  করলে হলব। 

পদ্ধরত 1 : 

ডাচ-বাাংলা মমাবাইল ব্াাংরকাং রদকদের ব্রিগত মমাবাইল রিসাব মেদক *৩২২# ডায়াল কদর অেবা রদকদের মমাবাইল 

এ্যাপস অেবা রদকে এ্দজদের মাধ্যদম রফ পররদশাধ করা র্াদব। মমাবাইল ব্াাংরকাং রদকদের রবল মপ মমনুদত রনদচর 

অপশনগুদলা রেদত িদব। 

পদ্ধরত ২ : লগইন রদকে এ্যাপস     

▪ রিক রবল মপ  Biller ID (৩৩১০  রেদল কদলদজর নাম আসদব)     

▪ রবল নম্বদরর স্থাদন রশোেীর শাখার ইাংদররজ প্রেম অের+ SSC/HSC Registration No রেদত িদব    

▪ মপ ফর (রনদজর মমাবাইল িদল self/ অদের মমাবাইল িদল other's এ্মাউে  

(রবজ্ঞান রনয়রমত 2380/- মানরবক ও ব্বসায় রশো শাখা রনয়রমত 1820/-)    

▪ রপন নম্বর রেদয় মসন্ড করদত িদব    

▪ রফররত এ্সএ্মএ্স আসদব।  রফ প্রোন সম্পন্ন িদল মমাবাইদল TrxnID সম্বরলত এ্সএ্মএ্স আসদব। 

➢ সশক্ষার্থীলিরলক কলললের ওলয়িসাইট, যফসবুক যপে, যফসবুক গ্রুপ এিং যনার্টশ যিালর্ ড প্রিসশ ডত সম্ভাব্য পরীক্ষার্থীলির সপ্রন্ট 

আউলট সনে নাম, যরসে: নম্বর ও অন্যান্য তথ্যাসি সতকডতার সালর্থ যাচাই কলর (ফরম পূরণ কসমর্টর সনকট িলত যেলন সনলয়) 

ফরম পূরলণর সফ Payment করার েন্য িলা িললা। 

➢ যকানও সশক্ষার্থী Payment সম্পন্ন করলত না পারলল উচ্চ মাধ্যসমক পরীক্ষা-২০২২ ফরম পূরণ কসমর্ট এিং কলললের কযাশ 

শাোয় যযাগালযাগ করার েন্য িলা িললা। 

 

                 প্রতিস্বাক্ষর 

 
 

(প্রদফসর মমাোঃ ওবায়দুল আদনায়ার-৫২৮৫) 

অধ্যে 

নীলফামারী সরকারর মরিলা কদলজ 

নীলফামারী। 

 

(ইরলয়াস আিদমে) 

আিবায়ক 

উচ্চ মাধ্যরমক ভরতয ও পরীো করমটি/2020-21 রশোবর্ য 

নীলফামারী সরকারর মরিলা কদলজ 

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

তি’র তিসাব তববরণী 

 

cix¶v_©xi aiY cÎ msL¨v UvKvi cwigvb 

weÁvb 

wbqwgZ 12 2380/= 

wW‡UÛ  12 2480/= 

AwbqwgZ (wi‡UBÛ me welq) 12 2480/= 

wRwcG Dbœqb 12 2480/= 

1 welq (e¨envwiK Qvov) 02 820/= 

1 welq (e¨envwiK mn) 02 960/= 

2 welq (e¨envwiK Qvov) 04 1020/= 

2 welq (1 welq e¨envwiK mn) 04 1160/= 

2 welq (e¨envwiK mn) 04 1300/= 
 

 

gvbweK / 

e¨emvq wk¶v 

wbqwgZ 12 1820/= 

wW‡UÛ 12 1920/= 

AwbqwgZ (wi‡UBÛ me welq) 12 1920/= 

wRwcG Dbœqb 10 1920/= 

1 welq  02 820/= 

2 welq  04 1020/= 

ïay ICT 1 welq  01 220/= 

 

 

we: ª̀:   †eZb, †mkb I K‡jR cix¶vi wd ev‡` ïaygvÎ dig cyi‡Yi UvKvi wnmve| 
 

dig c~i‡Yi mgq cÖ‡qvRbxq KvMRcÎvw` : 

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| 

 

                 প্রতিস্বাক্ষর 

 
 

(প্রদফসর মমাোঃ ওবায়দুল আদনায়ার-৫২৮৫) 

অধ্যে 

নীলফামারী সরকারর মরিলা কদলজ 

নীলফামারী। 

 

(ইরলয়াস আিদমে) 

আিবায়ক 

উচ্চ মাধ্যরমক ভরতয ও পরীো করমটি/2020-21 রশোবর্ য 

নীলফামারী সরকারর মরিলা কদলজ 

নীলফামারী। 

 

 


