গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, চট্টগ্রাভ
(শক্ষা াখা)
www.chittagong.gov.bd
স্মাযক নম্বয- ০৫.৪২.১৫০০.৬০৩.৫২.০০১.১৭- ১০৫৮

তাশযখঃ ২৩ নদবম্বয ২০১৭ শরঃ

২০১৮ শক্ষাফদল য চট্টগ্রাভ ভানগযীয যকাশয ভাধ্যশভক শফদ্যারদয় শক্ষাথী বশতয শফজ্ঞশি
শক্ষা ভন্ত্রণারদয়য ১৫ নদবম্বয ২০১৭ তাশযদখয ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৯.০০১.১১-১১৮২ নাং স্মাযদক জাযীকৃত যকাশয ভাধ্যশভক
শফদ্যারদয়য শক্ষাথী বশতযয নীশতভারা-২০১৭ অনুমায়ী চট্টগ্রাভ ভানগযীয ৯টি যকাশয ভাধ্যশভক শফদ্যারদয় ২০১৮ শক্ষাফদল য ৫ভ জথদক ৯ভ জেশণদত
শূণ্য আদন শক্ষাথী বশতযয রদক্ষে আদফদন আহ্বান কযা মাদে।
২। বশতযয আদফদদনয শনয়ভাফরী : Web ও SMS- এয ভাধ্যদভ বশতযয আদফদনত্র পূযণ ও শপ প্রদান কযায শফস্তাশযত শনয়ভাফশর
http://gsa.teletalk.com.bd ওদয়ফাইদে াওয়া মাদফ। বশতযয আদফদন পযদভয মূল্য ১৭০/- োকা।
৩।আদফদদনয ভয়ীভা:
i) Online -এ আদফদনত্র পূযণ ও আদফদন শপ জভাদান শুরুয তাশযখ ও ভয়ঃ ৩০/১১/২০১৭ তাশযখ শদফাগত যাত ১২.০০ ো ।
ii) Online -এ আদফদনত্র জভাদাদনয জল তাশযখ ও ভয়ঃ ১৪/১২/২০১৭ তাশযখ শদফাগত যাত ১২.০০ ো ম যন্ত ।
iii) শক্ষাথীযা প্রশত গ্রুদয জম জকান একটি শফদ্যারদয় আদফদন কযদত াযদফ।
৪। শফদ্যারয়শবশিক শূণ্য আদনয তথ্য :
ক্র.
শফদ্যারদয়য নাভ

০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯

চট্টগ্রাভ কদরশজদয়ে স্কুর
ডাঃ খাস্তগীয যকাশয ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়
গব: মুশরভ াই স্কুর
চট্টগ্রাভ যকাশয উচ্চ শফদ্যারয়
নাশযাফাদ যকাশয উচ্চ শফদ্যারয়
চট্টগ্রাভ যকাশয ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়
ক) ফাকশরয়া যকাশয উচ্চ শফদ্যারয়
খ) ফাকশরয়া যকাশয উচ্চ শফদ্যারয়
াজী মুাম্মদ ভশন যকাশয উচ্চ শফদ্যারয়
শটি যকাশয ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়

ধযণ

৫ভ

ফারক
ফাশরকা
ফারক
ফারক
ফারক
ফাশরকা
ফারক
ফাশরকা
ফারক
ফাশরকা

320
320
১৬০
320
১৬০
১৬০
১০০
১০০
১৬০
২৪০

জভাে =
৫। ক্লাস্টায (গ্রু ) শফবাজন ও যীক্ষায ভয়সূচী :
গ্রু
শফদ্যারয়
‘ক’ গ্রু ১. চট্টগ্রাভ কদরশজদয়ে স্কুর
২. ফাকশরয়া যকাশয উচ্চ শফদ্যারয়(ফারক াখা)
৩. ডা: খাস্তগীয যকাশয ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়
‘খ’ গ্রু ১. নাশযাফাদ যকাশয উচ্চ শফদ্যারয়
২. াজী মুাম্মদ ভশন যকাশয উচ্চ শফদ্যারয়
৩. শটি যকাশয ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়
‘গ’ গ্রু ১. গব. মুশরভ াই স্কুর
২. চট্টগ্রাভ যকাশয উচ্চ শফদ্যারয়
৩. চট্টগ্রাভ যকাশয ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয়
৪. ফাকশরয়া যকাশয উচ্চ শফদ্যারয় (ফাশরকা াখা))

জেশণশবশিক শূণ্য আদনয তথ্য
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তাশযখ ও ফায

জেশণ
৫ভ , ৭ভ ও ৮ভ

যীক্ষায ভয়
কার ১০ো জথদক ১২ো

১৯/১২/২০১৭
ভঙ্গরফায

৬ষ্ঠ

শফকার ০২ ো জথদক ০৪ ো

৫ভ ও ৮ভ

কার ১০ো জথদক ১২ো

৬ষ্ঠ

শফকার ০২ ো জথদক ০৪ ো

৫ভ , ৭ভ ও ৮ভ

কার ১০ো জথদক ১২ো

৬ষ্ঠ

শফকার ০২ ো জথদক ০৪ ো

২৩/১২/২০১৭
শনফায
২৭/১২/২০১৭
বুধফায

৬। বশতয যীক্ষায ভানফন্টন ও যীক্ষা ভয় : ৫ভ জথদক ৮ভ জেণী : ফাাংরা-৩০, ইাংদযশজ-৩০ ও গশণত- ৪০; জভাে-১০০, যীক্ষায ভয়ঃ ২ ঘন্টা।
৭। ৯ভ জেণীয বশতয যীক্ষা াংক্রান্ত : ক) শূণ্য আদনয শফযীদত শনধ যাশযত ভদয়য ভদধ্যই আগ্রী শক্ষাথীদদয আদফদন কযদত দফ।
খ) নফভ জেণীদত বশতয যীক্ষা গ্রণ কযা দফ না।আদফদনকাযী শক্ষাথীদদয জজএশ/জজশডশ/ভভাদনয যীক্ষায পরাপদরয প্রকাদয য
াংশিষ্ট শক্ষা জফাড য কর্তযক ততশযকৃত জগ্রদডন তাশরকায শবশিদত জভধাক্রভ অনুাদয শক্ষাথী শনফ যাচন কযা দফ।
৮। বশতয যীক্ষায আন শফন্যা : প্রদফদত্র, াংশিষ্ট শফদ্যারদয়য জনাটি জফাড য ও www.chittagong.gov.bd ওদয়ফ াইদে াওয়া
মাদফ।
৯।পরাপর প্রকা : শনশদ যষ্ট তাশযদখ যীক্ষা গ্রণ জদল স্কুরশবশিক জেণীমূদয পরাপর মতদ্রুত ম্ভফ প্রকা কযা দফ এফাং পরাপর াংশিষ্ট
শফদ্যারদয়য জনাটি জফাড য ও www.chittagong.gov.bd ওদয়ফ াইদে াওয়া মাদফ।

১০। জকাো াংযক্ষণ :
(ক) যকাশয শফশধ জভাতাদফক মুশিদমাদ্ধায ন্তান/নাশত-নাতশন জকাো (৫%), প্রশতফন্ধী জকাো (২%) এফাং চট্টগ্রাভ ভানগয এরাকাধীন যকাশয
ভাধ্যশভক শফদ্যারদয়য শক্ষক-শশক্ষকা/কভযচাযীয ন্তানদদয (২%) জকাো অনুযণ কযা দফ।
(খ) ৬ষ্ঠ জেশণদত বশতযয জক্ষদত্র শফদ্যারদয়য ৬ষ্ঠ জেশণয জভাে আদনয ১০% জকাো যকাশয প্রাথশভক শফদ্যারদয়য ৫ভ জেশণদত উিীণ য শক্ষাথীদদয
জন্য াংযশক্ষত থাকদফ। তদফ যকাশয উচ্চ শফদ্যারয় াংযুি ঞ্চভ জেশণ উিীণ য শক্ষাথীযা এ জকাোয সুদমাগ াদফ না।
(গ) (১) মুশিদমাদ্ধা প্রভাদণয জক্ষদত্র ১. রার মুশিফাতযা তাশরকা, ২. বাযতীয় তাশরকা, ৩. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী স্বাক্ষশযত নদ, ৪. জগদজে, ৫. মুশিযুদ্ধ
শফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য াভশয়ক নদ থাকদত দফ।
(২) মুশিদমাদ্ধায ন্তান প্রভাদণয জক্ষদত্র উশযউি ক্রশভক নম্বয ১০(গ)(১) এ ফশণ যত কাগজত্রাশদ ১. এএশ নদ, ২. জাতীয় শযচয় ত্র,
৩. জন্ শনফন্ধন নদ, ৪. ওয়াশয নদ (প্রদমাজে জক্ষদত্র) থাকদত দফ।
(৩) মুশিদমাদ্ধায নাশত-নাতশন প্রভাদণয জক্ষদত্র উশযউি ক্রশভক নম্বয ১০ এয (গ) (১) ও (২) এ ফশণ যত কাগজত্রাশদ ১. শক্ষাথীয জম্ম
শনফন্ধন নদ ২. স্থানীয় ইউশ জচয়াযম্যান/জৌযবায জভয়য/শটি কদযাদযদনয কাউশন্পরয কর্তযক প্রদি মুশিদমাদ্ধায াদথ ম্পদকযয
ভথ যদন প্রতেয়ন ত্র থাকদত দফ।
(ঘ) প্রশতফন্ধী প্রভাদণয জক্ষদত্র ১. উ-শযচারক, ভাজদফা অশধদিয প্রদি নদ ও প্রশতফন্ধী আইশড কাড য , মা বশতয শফজ্ঞশি প্রকাদয পূদফ যয ইসুেকৃত
দত দফ। ২. শক্ষাথীয জন্ শনফন্ধন নদ থাকদত দফ।
(ঙ) যকাশয ভাধ্যশভক শফদ্যারদয়য শক্ষক-শশক্ষকা/কভযচাযীয ন্তান জকাো প্রভাদণয জক্ষদত্র ১. শক্ষাথীয শতা-ভাতা চট্টগ্রাভ ভানগদযয জম শক্ষা
প্রশতষ্ঠাদন কভযযত জ প্রশতষ্ঠান প্রধাদনয প্রতেয়ন ত্র এফাং ২. শক্ষাথীয জন্ শনফন্ধন নদ থাকদত দফ।
১১। জকাোয ভথ যদন প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদযন ও াক্ষাৎকায : জম কর শক্ষাথী শফশবন্ন জেশণদত জকাোয় শনফ যাশচত দফ তাদদযদক বশতয যীক্ষায
পরাপর প্রকাদয দযয শদন কার ১০.০০ ঘটিকায় প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাশদয মূর কশ অশতশযি জজরা প্রাক (শক্ষা ও আইশটি), চট্টগ্রাভ
এয শনকে াক্ষাৎকায-এ উশস্থত দত দফ। মথাভদয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাশদ প্রদযদন ব্যথ য দর বশতযয অদমাগ্য ফদর শফদফশচত দফ।
১২। শপে শনধ যাযণ : উবয় শদে বশতযয জক্ষদত্র উিীণ য শক্ষাথীদদয জভধাক্রদভয শফদজাড় াংখ্যা অনুমায়ী ভশন যাং শে এফাং জজাড় াংখ্যা অনুমায়ী
জড-শে শনধ যাশযত দফ। এছাড়া উবয় শদে শক্ষাথীয াংখ্যা ভান না দর জম শদে শক্ষাথীয াংখ্যা কভ তায শিগুণ াংখ্যক শক্ষাথীদদয ভধ্য দত
জজাড়-শফদজাড় অনুমায়ী শে শনধ যাশযত দফ। শুধুভাত্র একটি শদে বশতযয জক্ষদত্র এ তয প্রদমাজে দফ না।
১৩। শফশফধ :
(ক) অনরাইন আদফদদন পযভ পূযদণ ভুর দর শক্ষাথীযা পুণযায় শপ জভাদান াদদক্ষ ঠিকবাদফ আদফদন কযদত াযদফ। জদক্ষদত্র ঠিক আদফদন
অনুমায়ী যীক্ষায় অাংগ্রণ কযদত দফ।
(খ) যীক্ষায দর জম জকাদনা ইদরট্রশনক শডবাই জমভন: জভাফাইর, কোরকুদরেয, স্মাে য ঘশড় ইতোশদ ব্যফায শনশলদ্ধ।
(গ) বশতয াংক্রাদন্ত জজরা বশতয কশভটিয শদ্ধান্তই চুড়ান্ত ফদর গণ্য দফ।
(ঘ) বশতয াংক্রান্ত জল্প রাইনঃ ০১৭২০-৬৯১৭৪৩, ০১৯৭১-২০৮৫৯১
জভাঃ শজল্লুয যভান জচৌধুযী
জজরা প্রাক
চট্টগ্রাভ।

