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ম য়: 2021 াবর এএম /মমান ও এইচএম /মমান পরীক্ষার্থীবের অ্যাাইনবমন্ট 

জমাোন ংক্রান্ত 

 
উপর্য ডক্ত ম বয়র পমরবেমক্ষবত 2021 াবর এএম/মমান ও এইচএম/মমান পরীক্ষার্থী ও ংমিষ্ট কবক জানাবনা যাবে  

বয, ম শ্বব্যাপী বকামির্ -১৯ অ্মতমারীর  কারবে  2021 াবর এএম/মমান ও এইচএম /মমান পরীক্ষা পুনম ডন্যাকৃত 

ংমক্ষপ্ত মব া অ্নুযায়ী শুধু গ্রু পমিমিক ৩টি নন ডাচমনক ম বয় অ্নুমিত ব ।  পরীক্ষার ময় ও  পরীক্ষার নম্বর হ্রা কবর 

স্বাস্থ্যম মি বমবন পরীক্ষা গ্রে করা ব । 

 

2। 2021 াবর এএম /মমান ও এইচএম /মমান পরীক্ষার মনয়মমত, অ্মনয়মমত, আংমলক ম বয় অ্কৃতকায ড,  োইবিট 

পরীক্ষার্থী ও মজমপএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার েস্তুমতর অ্ংল মবব  অ্যাাইনবমন্ট কায ডক্রবম  অ্ংলগ্রে আ শ্যক। 

 

3। ক) 2021 াবর এএম/মমান ও এইচএম /মমান পরীক্ষার মনয়মমত, অ্মনয়মমত, োইবিট পরীক্ষার্থী ও মজমপএ উন্নয়ন 

পরীক্ষার্থীবক শুধু গ্রুপমিমিক ৩টি নন ডাচমনক ম বয়র অ্যাাইনবমন্ট কায ডক্রবম অ্ংলগ্রে করবত ব । 

 

     খ) আংমলক ম বয় অ্কৃতকায ড(এক/দুই ম বয় অ্কৃতকায ড)পরীক্ষার্থী যমে নন ডাচমনক ম বয়  অ্কৃতকায ড বয় র্থাবক ববক্ষবে 

পরীক্ষার্থীবক তার অ্কৃতকায ড নন ডাচমনক ম বয় অ্যাাইনবমন্ট কায ডক্রবম অ্ংলগ্রে করবত ব ।  উোরেস্বরুপ একজন আংমলক 

ম বয় অ্কৃতকায ড পরীক্ষার্থী  াংা(আ মশ্যক ম য়) ও রায়ন(নন ডাচমনক ম য়)-এ অ্কৃতকায ড ব ববক্ষবে শুধু রায়ন ম বয়র 

অ্যাাইনবমন্ট কায ডক্রবম অ্ংলগ্রে করব । 

     গ) আ মশ্যক ও চতুর্থ ড ম বয় অ্কৃতকায ড পরীক্ষার্থীবক অ্যাাইনবমন্ট কায ডক্রবম অ্ংলগ্রে করবত ব  না।  

 

4। মাধ্যমমক ও উচ্চমলক্ষা  অ্মিেপ্তর  াংাবেল, ঢাকা এর ওবয় াইট বর্থবক মলক্ষার্থীবের জ ন্য েেি অ্যাাইনবমন্ট ংগ্র কবর  

মনবে ডমলকা বমাতাব ক ম্পন্ন করব  এ ং ংমিষ্ট মলক্ষা েমতিাবন জমা মেব । 

 

ম য়টি অ্তী  জরুরী। 

 

 

 

েমতিান েিান,  মরলা মলক্ষাব াবর্ ডর অ্িীন মাধ্যমমক ও 

উচ্চমাধ্যমমক পয ডাবয়র ক মলক্ষা েমতিান 

          

                                      অরুন কুমার গাইন 

                                       পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক 

                 মাধ্যমমক ও উচ্চমাধ্যমমক মলক্ষা ব ার্ ড,    মরলা 

                      ব ান-০৪৩১৬৪০৮৫ 

                                                                           

েয় অ্ গমত ও েবয়াজনীয় কায ডাবর্থ ড: 

১.   মচ , মাধ্যমমক ও উচ্চ মলক্ষা ম িাগ , মলক্ষা মন্ত্রোয়,  াংাবেল মচ ায়, ঢাকা 

২.  মাপমরচাক, মাধ্যমমক ও উচ্চমলক্ষা অ্মিেপ্তর  াংাবেল , ঢাকা  

3.  পমরচাক, মাধ্যমমক ও উচ্চমলক্ষা অ্মিেপ্তর  াংাবেল ,  মরলা অ্ঞ্চ। 

4.  উপপরীক্ষা মনয়ন্ত্রক, মাধ্যমমক ও উচ্চমাধ্যমমক মলক্ষা ব ার্ ড  মরলা। 

5. বচয়ারম্যান মেবয়র এর একান্ত মচ (বচয়ারম্যান মেবয়র অ্ মবতর জন্য) মাধ্যমমক ও উচ্চমাধ্যমমক মলক্ষা ব ার্ ড, 

 মরলা।   

৬. অ্ম  কমপ। 


