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gvbm¤§Z wkÿvB Avgv‡`i GKgvÎ jÿ¨ GB D‡Ï‡k¨

2002 mv‡j Avn&Qvwbqv wgkb K‡jR cÖwZwôZ nq| 

¯ ’vwcZ-2002 wLª:

XvKv wkÿv †evW© KZ©„K ¯^xK…wZ cÖvß Ges XvKv Avn&Qvwbqv

wgkb KZ©„K cwiPvwjZ

September 20

cÖwZôv‡bi g~j jÿ¨ I D‡Ïk¨

 wbijm Ávb PP©vi gva¨‡g wkÿv_©x‡`i Rb¨ gvbm¤§Z wkÿv

wbwðZ Kiv|

 wkÿv_©x‡`i wPšÍv †PZbvq Ges K‡g© m„RbkxjZv, RbKj¨vY

I gvbe‡mev †eva RvMÖZ Kiv|

 wkÿv_©x‡`i g‡a¨ k „•Ljv‡eva, kÖ‡gi gh©v`v, ˆbwZK,

gvbweK, mvgvwRK, AvPiwYK I ag©xq g~j¨‡eva RvMÖZ Kiv|

 wkÿv_©x‡`i RvZxq Rxe‡b mKj Í̄‡i †bZ…Z¡ `vb I

Kg©m¤úv`b †hvM¨Zv m¤úbœ mybvMwiK wn‡m‡e M‡o †Zvjv|
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cÖwZôv‡bi ˆewkó¨

 ivRbxwZ I aygcvb gy³ cwi‡ek| 

 ‡hvM¨Zv m¤úbœ `ÿ I AwfÁ wkÿKe„›` KZ©„K AvaywbK c×wZ‡Z

cvV`vb| 

 ‡Kvm© wfwËK cvV`v‡bi cov Av`vq I wbweofv‡e g~j¨vqb| 

 Bs‡iRx fvlvi Dci †Rvi †`Iqv| 

 mKj QvÎ/QvÎxi Rb¨ Avewk¨Kfv‡e ICT wkÿv e¨e¯ ’v Kiv| 

 mn cÖvV¨µwgK Kvh©vejxi mdj ev¯Íevq‡bi gva¨‡g wkÿv_©x‡`i mvweK© 

weKvk wbwðZ Kiv| 

 K‡jRwU g‡bvig, wbg©j cwi‡e‡k Aew¯ ’Z weavq GwU wkÿv_©x‡`i cÖwZfv

weKv‡k mnvqK| 

 wkÿv_©x‡`i Av`k© gvbweK ¸Yvejxi AwaKvix n‡q wkÿv Rxeb mgvwßi

c‡i Rxe‡bi mKj †ÿ‡Î wb‡R‡`i‡K h_vh_fv‡e Lvc LvIqv‡Z mÿg

K‡i †Zvjv| 
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GKv‡WwgK Kvh©µg 

1. 2002 mv‡j XvKv wkÿv‡evW© †_‡K K‡jR kvLvi cvV`v‡bi AbygwZ wb‡q GKv`k †kÖYxi

Kvh©µg ïiæ Kiv nq|

2. 2003 mv‡j XvKv wkÿv‡evW© †_‡K beg †kÖbxi cvV`v‡bi AbygwZ wb‡q ¯‹ zj kvLvi Kvh©µg

ïiæ Kiv nq|

3. eZ©gvb K¨v¤úv‡m wkï †kÖYx †_‡K Øv`k †kÖYx ch©šÍ cvV`vb Kvh©µg myPviæfv‡e Pj‡Q|

cwiPvjbv cl©`

1. we‡kl ai‡Yi 7 m`m¨ wewkó MfwY©s ewW Øviv K‡jRwU cwiPvwjZ n‡”Q|

mfvcwZ: Rbve KvRx iwdKzj Avjg, mfvcwZ

W: Gg GnQvbyi ingvb, †Kv- AÞ m`m¨

Rbve GgviZ †nv‡mb ZvjyK`vi, AwffveK cÖwZwbwa

Rbve cvifxb Avjg `xcv, AwffveK cÖwZwbwa

Rbve †gvt gwdRyi ingvb, m`m¨ mwPe

Rbve ‡ivLmvbv nvwmb, wkÿK cÖwZwbwa
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K‡j‡Ri mgqm~wP

1g †kÖYx †_‡K 5g †kÖYx Ges 6ô †_‡K 10g †kÖYx (†g‡q) K¬vm

ïiæ mKvj 8.15Uv I QzwU `ycyi 1.05Uv|

6ô †kÖYx †_‡K 10g †kÖYx (‡Q‡j) Ges K‡jR kvLvi K¬vm ïiæ

mKvj 9.45Uv Ges QzwU `ycyi 2.35Uv|

wkÿvµg cvV¨m~wP

mKj †kÖYxi b¨vkbvj KvwiKzjvg GÛ †U·U eyK †evW© KZ©„K

Aby‡gvw`Z I cvV¨m~wP Abymib Kiv nq| cvV¨m~wPi Av‡jv‡K

†Kvm© cø̈ vb Ges cvV cwiKíbv cÖYqb Kiv nq|
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2020 wkÿve‡l©i GKv‡WwgK Kvh©µg: 

2020 wkÿve‡l© wkï †kÖwY †_‡K `kg †kÖwY ch©šÍ 1004 Rb wkÿv_©x fwZ© Kiv n‡q‡Q|

GQvov GKv`k I Øv`k †kÖwY‡Z 45 Rb wkÿv_©x Av‡Q| K‡jR kvLvi wkÿv_©xmn me©‡gvU

wkÿv_©x msL¨v 1049 Rb| weMZ eQi¸‡jvi gZB 2020 wkÿve‡l©i GKv‡WwgK Kvh©µg

¯̂vfvweK fv‡e PjwQj| †deªæqvix gv‡mi 1g mßv‡n evwl©K µxov cÖwZ‡hvwMZv, 15/02/2020

Zvwi‡L wcVv Drme Ges 08/3/2020 Zvwi‡L evwl©K eb‡fvR‡bi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|

K‡ivbv gnvgvixi (‡KvwfW-19) Kvi‡Y †`‡ki mKj wkÿv cÖwZôvb 17/03/2020 ‡_‡K eÜ

†Nvlbv Kiv nq| wkÿv_©x‡`i †jLvcovi hv‡Z ÿwZ bv nq, †mB j‡ÿ¨ K‡j‡Ri

wkÿK/wkwÿKve„›` 28/3/2020 ZvwiL †_‡K hvi hvi Ae ’̄vb †_‡K AbjvBb †KD †KD

e¨w³MZ ‡cÖvdvBj Gi gva¨‡g †dmeyK jvB‡f cvV`vb I evwoi KvR w`‡Z _v‡Kb|

cieZ©x‡Z AbjvBb K¬vm¸‡jv‡K wKfv‡e GKB cøvUd‡g©i gva¨‡g cwiPvjbv Kiv hvq G

e¨vcv‡i 20/04/2020 Zvwi‡L ¯‹vBc Gi gva¨‡g GKwU wgwUs Gi Av‡qvRb Kiv nq| D³

wgwUs‡q gvb m¤§Z AbjvBb K¬vm cwiPvjbvi Rb¨ GKwU bxwZgvjv ˆZwi Kiv nq|

𝑃. 𝑇.𝑂
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অনলাইন শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রমের নীণিোলা

দুর্যোগকোলীন সমরে শিক্ষোর্যীরো য্ন ঘর যর্রক যের নো হে যসই লরক্ষে শিক্ষোর্যীরদর জনে 
ভোরু্যেোল ক্লোরসর েেেস্থো করো হরেরে।
ভোরু্যেোল ক্লোরসর জনে শনশদযষ্ট সমরে শিক্ষক এেং শিক্ষোর্যীরদর অংিগ্রহণ শনশিত কররত হরে।
প্ররতেক ক্লোরসর জনে একজন দোশেত্বপ্রোপ্ত শিক্ষক(যেশণ শিক্ষক) র্োকরেন, শতশন শেষেশভশিক 
শিক্ষরকর ক্লোস শনশিত কররেন।
যকোন কোররণ ্শদ শেষেশভশিক শিক্ষক শনশদযষ্ট সমরে রুশিন অনুসোরর ক্লোস শনরত নো পোররন তরে 
আরগরশদন দোশেত্বপ্রোপ্ত শিক্ষকরক জোনোরেন।
য্সকল শিক্ষক তর্ে প্র্ুশিরত দক্ষ, প্রোর্শমক প্যোরে তোরদররক ক্লোস পশরর্োলনোর দোশেত্ব যদওেো 
হরে।
যেইসেুরক ষষ্ঠ যর্রক দিম যেশণশভশিক গ্রুপ ও শেষেশভশিক গ্রুপ র্োকরে।
শিক্ষোর্যীরো তোরদর যেইসেুক আইশির মোধ্েরম গ্রুরপ জরেন কররে এেং শনশদযষ্ট ক্লোরসর শিক্ষক ও 
শিক্ষোর্যীরোই শুধু্ যসই ক্লোরসর গ্রুরপর সদসে র্োকরে। শিক্ষকেৃন্দ গ্রুরপর এিশমন র্োকরেন।
শিক্ষোর্যীরদর ভোরু্যেোল ক্লোরসর জনে যেইসেুক লোইভ মোধ্েম শহরসরে েেেহৃত হরে। এেং লোইভ 
ক্লোসগুরলো শেষেশভশিক যেইসেুক গ্রুরপ অনুশষ্ঠত হরে। শিক্ষোর্যীরো তোরদর ্োেতীে প্রশ্ন যসই 
লোইরভর করমন্ট যেরি কররে।
দোশেত্বপ্রোপ্ত্র শিক্ষক ক্লোস যলকর্োরগুরলোর ধ্োরোেোশহকতো রক্ষো করর যলকর্োরগুরলোর আকযোইভ ততরী 
করর যেইসেুক গ্রুরপ যসিোরক Pinned Post/ Announcement আকোরর রোখরেন।
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শেষে শিক্ষক যলকর্োর যিরষ েোশির কোজ এর েেোপোরর একিো পৃর্ক যপোস্ট শদরেন, এেং 
শিক্ষোর্যীরো যসই যপোরস্টর করমন্ট যেরি েোশির কোজ/ অেোসোইনরমন্ট অশভভোেরকর স্বোক্ষর সহ 
জমো শদরে।
প্রশতশি ক্লোরস কতজন শিক্ষোর্যী অংিগ্রহণ কররে তো শেষেশিক্ষক ক্লোস যিরষ যনোি কররেন।
শিক্ষকেৃরন্দর অনলোইন ক্লোরসর ইন্টোররনি েোেদ খরর্ করলজ কতৃযপক্ষ েহন কররে।
০২/০৫/২০২০ তোশরখ যর্রক রুশিন অনু্োেী ক্লোস শুরু হরে।
করলরজর অধ্েক্ষ সোশেযক শেষে প্যরেক্ষণ কররেন।
শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ
শিক্ষক প্রশিক্ষরণর যক্ষরে শিক্ষকেৃন্দ ক্লোস পশরর্োলনোর শনেমোেলী, যিরমো ক্লোস ও ক্লোস প্রস্তুশতর 
প্রশিক্ষণ পোরে। শিক্ষকরদর যেশনং এর েেেস্থো স্কোইরপর( Skype) এর মোধ্েরম করো হরে।
প্রশিক্ষরণর তোশরখঃ ২৭/০৪/২০২০ ও ২৮/০৪/২০২০
সমেঃ সকোল ১০:৩০ যর্রক ১২:৩০
প্রশিক্ষণ যিরষ শিক্ষকেৃন্দ ২৯/০৪/২০২০ যর্রক ০১/০৫/২০২০ প্যন্ত অনলোইন ক্লোরসর প্রস্তুশত 
গ্রহণ কররেন।
শিখন েলঃ
প্রশতশি ক্লোস/ যলকর্োররর পরর শিক্ষোর্যীরদর শিখন েল অজযরনর শেষেশি শেষে শিক্ষক ্োর্োই 
কররেন।
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• উি নীশতমোলোর আরলোরক অনলোইন ক্লোস ্োরত মোন-সম্মত হে, যসই লরক্ষে
২৬/৪/২০২০ ও ২৭/৪/২০২০ তোশররখ ২৩ জন শিক্ষক/শিশক্ষকোরক প্রশিক্ষণ
যদওেো হে এেং ২৯/০৪/২০২০ যর্রক ০১/৫/২০২০ ইং তোশরখ প য্ন্ত যিরমো
ক্লোরসর েেেস্থো করো হে। ০২/০৫/২০২০ ইং তোশরখ যর্রক ষষ্ঠ যর্রক দিম যেশণ
প য্ন্ত অনলোইন পোঠদোন কো য্ক্রম শুরু করো হে। প্রশতশদন ২ শপশরেি করর সপ্তোরহ ৬
শদন এই ক্লোস র্লরে। ০৯/০৫/২০২০ ইং তোশরখ যর্রক একোদি ও দ্বোদি যেশণর
অনলোইন পোঠদোন কো য্ক্রম প্রশতশদন ২ শপশরেি করর সপ্তোরহ ৬ শদন পশরর্োশলত
হরে। জুন মোরস ১ ও ২ তোশরখ প্রোর্শমক িোখোর ১৬ জন শিক্ষক/শিশক্ষকোরক
অনলোইন পোঠদোন কো য্ক্ররমর উপর প্রশিক্ষণ যদওেো হে। ৩ ও ৪ তোশররখ যিরমো
ক্লোরসর েেেস্থো করো হে। প্রোর্শমক প য্োরে শিশু যেশণ যর্রক পঞ্চম যেশণ প য্ন্ত
শিক্ষোর্যীরদর জনে যেসেুক গ্রুরপ যহোম ওেোকয যদওেো হে। ২০/৬/২০২০ তোশরখ
যর্রক শিশু যেশণ যর্রক ৫ম যেশণ প য্ন্ত যেসেুক গ্রুরপ প্রশতশদন ২ শপশরেি করর
সপ্তোরহ ৬শদন অনলোইন ক্লোরসর েেেস্থো করো হে। অনলোইন পোঠদোন কতিুকু কো য্কর
হরে, তো ্োর্োই করোর জনে ষষ্ঠ যর্রক দিম যেশণর শিক্ষোর্যীরদর জনে গুগল েররম
০৫/৭/২০২০ ইং তোশরখ যর্রক প্রর্ম ধ্োরপ ২৫ মোরকযর এম.শস.শকউ পরীক্ষো যনওেো
হে।
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• শদ্বতীে ধ্োরপ ১৬/৭/২০২০ ইং তোশরখ যর্রক একই পদ্ধশতরত ২৫ মোরকযর
এম.শস.শকউ পরীক্ষো যনওেো হে। ২৩/৭/২০২০ ইং তোশরখ যর্রক ৭০ মোরকযর
সৃজনিীল পরীক্ষো গ্রহণ করো হে। উভে পরীক্ষোে ৮০ যর্রক ৯০% শিক্ষোর্যী
অংিগ্রহণ করররে। গুগল েররম পরীক্ষোর সমে সকোল ১০ িো যর্রক রোত ৮িো প্যন্ত
য্রকোরনো সমরে ৩৫ শমশনি পরীক্ষো যদওেোর সুর্োগ যদওেো হরেশেরলো। সৃজনিীল
পরীক্ষোর সমে সকোল ১০ িো যর্রক রোত ১০ িো প য্ন্ত য্রকোরনো সমে যমোি ২ ঘণ্টো
৩০ শমশনি অশভভোেকেৃরন্দর উপশস্থশতরত পরীক্ষো যদওেোর সুর্োগ যদওেো হরেশেল।
অশভভোেকেৃন্দ পরীক্ষো যিষ হওেোর ৩ শদরনর মরধ্ে সেগুরলো উিরপে করলরজ এরস
স্ব স্ব শেষে শিক্ষরকর শনকি জমো শদরে ্োওেোর জনে অনুররোধ্ করো হে।
শিক্ষক/শিশক্ষকোেৃন্দ উিরপে মূলেোেন করর প্রোপ্ত নম্বর যেসেুরক স্ব স্ব গ্রুরপ যপোষ্ট
কররন। শিশু যেশণ যর্রক ৫ম যেশণর মূলেোেন পরীক্ষো ১৬/৭/২০২০ ইং তোশরখ
যর্রক শুরু করো হে। পরীক্ষোর পূণযমোন-১০০ ও সমে ৩ ঘণ্টো। পরীক্ষোর পদ্ধশত ষষ্ঠ
যর্রক দিম যেশণর সৃজনিীল পরীক্ষোর শনেম-অনুসোররই অশভভোেকেৃন্দ উিরপে
পরীক্ষো যিরষ ৩ শদরনর মরধ্ে স্ব স্ব শেষে শিক্ষরকর শনকি জমো শদরে ্োন। শেষে
শিক্ষকেৃন্দ স্ব স্ব শেষরের উিরপে মূলেোেন করর শিক্ষোর্যীরদর প্রোপ্ত নম্বর যেসেুক
গ্রুরপ যপোষ্ট করর জোশনরে শদরেরেন। যকোশভি-১৯ মহোমোশর পশরশস্থশতর কোররণ যেশণর
স্বোভোশেক পোঠদোন কো য্ক্রম শুরু নো হওেো প য্ন্ত উরেশখত নীশতমোলোর আরলোরক
আমোরদর পোঠদোন কো য্ক্রম র্লমোন র্োকরে।
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2020 wkÿve‡l© wewfbœ Kvh©µ‡gi Qwe| 
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‡fŠZ AeKvVv‡gv

wWwRUvj K¬vm iæg 4wU| 

mvaviY K¬vm iæg 43wU|   

jvB‡eªix 1wU, j¨e‡iUwi- 3wU, †÷vi iæg-1wU, †g‡q‡`i Kgb iæg-1wU|  

wkÿK/wkwÿKv‡`i emvi Kÿ 2wU, Aa¨‡ÿi Kÿ-1wU, Awdm iæg-1wU|  

8 Kÿ wewkó wUb‡mW 1wU| 

feb-2. cÖwZ †d¬v‡i 4 Kÿ wewkó 5 Zjv feb 1wU|

AIICT fe‡bi wZbZjvi 2000 eM©dz‡Ui njiæg Ges 4_© Zjvi 5wU Kÿ| 

wkÿv gš¿bvj‡qi wkÿv cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ…©K 8Zjv fe‡bi Kÿ 20 wU Ges nj iæg 1wU| 

September 20

Af¨šÍixb g~j¨vqb c×wZ

GKv‡WwgK Kvh©µg 3wU c‡e© wef³|

1. cÖ_g ce©:- Rvbyqvix - Gwcªj

2. wØZxq ce©:- †g- AvMó

3. Z …Zxq ce©:- †m‡Þ¤î - wW‡m¤î

cÖwZ c‡e© 1wU gvwmK cixÿv Ges 1wU cvwe©K cixÿv AbywôZ nq| gvwmK cixÿvi

c~Y©gvb-25 Ges cvwe©K cixÿvi c~Y©gvb-75, me©‡gvU-100 b¤^‡ii g‡a¨ g~j¨vqb

K‡i cÖwZ cvwe©‡K djvdj †`Iqv nq| 3wU cvwe©‡Ki Mo djvdj wb‡q eQi †k‡l

PzovšÍ djvdj †`Iqv nq| cÖwZwU cvwe©K cixÿv †k‡l cixÿvi djvdj

wkÿv_©x‡`i AvPiY Ges K‡jR KZ©„c‡ÿi gšÍe¨ m¤^wjZ GKwU †cÖv‡MÖm wi‡cvU©

cÖ‡Z¨K wkÿv_©xi gva¨‡g AwffveK‡`i ÁvZ‡_© cÖ`vb Kiv nq| hv AwffveK‡`i

ÁvZ nIqvi ci AvKvi †kÖYx wkÿ‡Ki wbKU †diZ cÖ`vb Ki‡Z nq|
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fwZ© cÖwµqv

• ¯‹ zj kvLv- wkï †kÖYx †_‡K wØZxq †kÖYx ch©šÍ

AwffveKe „‡›`i mvÿvZKv‡ii wfwË‡Z mivmwi fwZ© Kiv nq| 

• Z…Zxq †kÖYx †_‡K beg †kªYx ch©šÍ fwZ© cixÿvi gva¨‡g 

evQvB K‡i QvÎ-QvÎx fwZ© Kiv nq| 

• K‡jR kvLv- AbjvBb c×wZ‡Z wkÿv‡ev‡W© Av‡e`b K‡i

PzovšÍ wbðvq‡bi gva¨‡g QvÎ-QvÎx fwZ© Kiv nq| fwZ©i b~b¨Zg

†hvM¨Zv- weÁvb- wR.wc.G-3.00 Ges e¨emvq wkÿv kvLvq-

wR.wc.G 2.50| 

September 20

wkÿv mnvqK Kvh©µg 

QvÎ/QvÎx‡`i kvixwiK, gvbwmK I AvZ¥xK weKvk mva‡bi j‡ÿ¨ wbqwgZ

†Ljvayjv mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZv, ¸iæZ¡c~Y© RvZxq Abyôvb cvjb, wcVv Drme,

c‡njv ˆekvL, wkÿv mdi I eb‡fvRb BZ¨vw` wkÿv mnvqK Kvh©µg

cwiPvwjZ nq|

wbqg k „•Ljv wewa

 wkÿv_©x‡`i K‡jR BDwbdig cwiavb K‡i Avmv eva¨Zvg~jK|

 K¬v‡mi Dcw¯ ’wZ kZfvM eva¨Zvg~jK| (AbygwZ e¨wZZ)

 QvÎ/QvÎx Zv‡`i Rywbqi/wmwbqi‡`i †K Avcb fvB †ev‡bi g‡Zv g‡b Ki‡e|

 aygcvb I ivR‰bwZK Kvh©Kjvc m¤ú~Y© wbwl×|

 †g‡q`i gv_vq ¯‹vd© cwiavb Kiv|

 K‡j‡Ri hveZxq m¤ú` myô iÿYv‡eÿ‡b mvwe©K mn‡hvwMZv Kiv|

 †kÖbxKÿ I K‡jR K¨v¤úvm †Kv‡bv fv‡eB Acwi”Qbœ Kiv hv‡e bv|

 K‡j‡Ri mybvg ÿzbœ nq Ggb †Kv‡bv KvR Kiv hv‡e bv|
September 20

AwffveK w`em

cÖwZ cvwe©K cixÿvi djvd‡ji w`b Awffvee„‡›`i mv‡_

gZwewbgq Kiv nq| D³ w`bwU AwffveK w`em wn‡m‡e MY¨

Kiv nq| GQvov 5g, 8g, 10g I Øv`k †kÖYxi wkÿv_©x‡`i

AwffveKe „‡›`i mv‡_ avivevwnKfv‡e gZwewbgq Kiv nq|

September 20

weMZ 10 (`k) eQ‡ii fwZ©K…Z wkÿv_©xi msL¨v

wkÿvel© me©‡gvU wkÿv_©x

2010 843 Rb

2011 914 Rb

2012 904 Rb

2013 976 Rb

2014 1158 Rb

2015 1182 Rb

2016 1236 Rb

2017 1133 Rb

2018 1091 Rb

2019 1112 Rb

2020 1049 Rb
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GK bR‡i weMZ 10 eQ‡ii

wewfbœ cvewjK cixÿvi djvdj| 
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P.E.C

cv‡ki kb

‡gvU

cixÿv_©x

‡gvU cvk A+
cv‡ki

kZKiv nvi

e„wËcÖvß

2019 124 124 95 100% 02

2018 125 125 72 100% 03

2017 117 117 93 100% 06

2016 115 115 68 100% 06

2015 120 120 66 100% 04

2014 119 119 76 100% 05

2013 94 94 66 100% 04

2012 121 121 90 100% 07

2011 86 86 58 100% 05

2010 79 79 48 100% 06

September 20

J.S.C

cv‡ki kb

‡gvU

cixÿv_©x

‡gvU cvk A+
cv‡ki kZKiv

nvi

e„wËcÖvß

2019 87 124 95 100% 03 

2018 103 102 08 99.95% 03

2017 91 91 27 100% 05

2016 82 82 36 100% 11

2015 89 89 31 100% 08

2014 73 73 28 100% 12

2013 92 92 38 100% 08

2012 76 76 17 100% 06

2011 70 70 13 100% 04

2010 67 67 02 100% 05September 20

S.S.C

cv‡ki kb ‡gvU cixÿv_©x ‡gvU cvk A+ cv‡ki kZKiv nvi

2020 100 95 9 95.00%

2019 74 72 8 97.29%

2018 89 89 16 100%

2017 71 71 14 100%

2016 81 81 13 100%

2015 80 80 13 100%

2014 61 61 13 100%

2013 48 48 12 100%

2012 52 52 12 100%

2011 70 70 14 100%

2018 89 89 16 100%

September 20

H.S.C

cv‡ki kb ‡gvU cixÿv_©x ‡gvU cvk A+
cv‡ki kZKiv

nvi

2019 33 33 2 100%

2018 42 42 3 100%

2017 54 53 5 99.95%

2016 66 54 7 81.81%

2015 41 39 4 93.50%

2014 38 38 4 100%

2013 38 36 3 100%

2012 44 44 4 100%

2011 27 27 5 100%

2018 42 42 3 100%

September 20

Dbœqbg~jK KvR

1. wkÿv gš¿bvj‡qi wkÿv cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ…©K 8Zjv fe‡bi KvR †kl| 2wU

av‡c 324 wU nvB †eÂ I 324 wU †jv †eÂ, 19wU †Uwej I 19wU †Pqvi cvIqv

wM‡q‡Q|

2. AwffveK‡`i emvi Rb¨ AwffveK †mW wbg©vb Kiv n‡q‡Q|

3. wkÿv_©x‡`i †Ljvayjvi Rb¨ 5Zjv fe‡bi wcQ‡b gvV wbg©vb Kiv n‡q‡Q|

4. K‡j‡Ri c~e© cv‡k¦© Lv‡ji cv‡o wU‡bi †eov †`Iqv n‡q‡Q|

5. wUb‡m‡Wi `wÿY cv‡k¦© 5wU Kÿ fvOv n‡q‡Q| K‡j‡Ri mxgvbvi cwk¦g cv‡k¦©i

gvSLv‡b †MBU wbg©vb Kiv n‡e|

6. wkï †kÖYx †_‡K 5g †kªYx ch©šÍ wkÿv_©x‡`i Rb¨ gv‡V †`vjbv, ø̄xcvi, †XwK

BZ¨vw` ’̄vcb Kiv n‡q‡Q|

September 20

Qwe M¨vjvix
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