েো গ ক েরীেোর ফ োফ প্রস্তুরের রেয েরীেো বকন্দ্র হরে েরোেগর ওএমআর গশট স্ক্যোন করর অন োইরন
ইরমজ আকোরর ডোটো েংগ্রহ
োে োেরন: মোধ্যগমক ও উচ্চমোধ্যগমক গশেো ব োড ে, যরশোর
রবদ্য ো্ স স্যোর রববরণ : েো গ ক েরীেোর ফ োফ প্রস্তুরের রেয েরীেোর রুটিন অনুযোেী বকন্দ্র েগচ
েরীেো বশরষ বকন্দ্র হরে মরনোগনে প্রগেগনগর্র মোধ্যরম অে ো ডোকরযোরি ওএমআর গশট ব োরড ের কগিউটোর
বকরন্দ্র বপ্ররণ কররন। ের বকন্দ্র বপ্রররণর পূর ে েক উিরেত্র প্যোরকট করর প্রস্তুে কররে অরনক েমরের
প্ররেোজন হে। এই েমরে এমগেগকউ ওএমআর গশরট ম্যোনুপুর ট করোর সুরযোি েোরক। এ র্ররণর অগভরযোি
অরনক বকরন্দ্রর গ রুরদ্ধ আরছ। গনকট েী বকন্দ্র হরে হোরে হোরে জমো গদরে এরে ঝড় বৃগষ্টর ক র েরড় েোগনরে
গভরজ অরনক ওএমআর গশট স্ক্যোন অনুেরযোিী হরে েরড়। গশট গিঁরড় যো োর ও হোগররে যোওেোর ঘটনো ঘরট।
েঠিক েংখ্যোর িড়গম হওেোে সুষ্ঠুভোর ফ োফ প্রস্তুরে ব্োঘোে ঘরট।
েরীেো চ োকো ীন প্রগেগদন কগিউটোর বকরন্দ্রর জন
জন

কম েোকোে ওএমআর গশট দদগনক হোগজরোর জন

কর্তক
ে ওএমআর গশট গ্রহণ করো হে। ব োরড ের গনেগমে
িোরো উরমোচন ও েটিংে করো হে। অে:ের ওএমআর

গশট স্ক্যোন প্রগক্রেো ও ডোটো এক্সট্রোকটিং করর ফ োফ প্রস্তুরের রেয ডোটো গপ্র-প্ররেগেং ও গররেে করো হে। এ
প্রগক্রেোে অগর্ক জন

প্ররেোজন হে ও এ প্রগক্রেোটি অেযন্ত ব্ে হু এ ং েমে েোরেে।

সসবো সহরজকরলণর পূলব নর অবস্থো
সসবো প্রদোল্র িোপ
িোপ-১
িোপ-২
িোপ-৩
িোপ-৪
িোপ-৫
িোপ-৬

কোয নক্র
সকন্দ্র হলত হোলত হোলত অিবো িোকলযোলগ ওএ আর রিট সবোলি ন সপ্ররণ
করম্পউটোর সকন্দ্র জ্বে কর্তক
ন রিট গ্রহণ
দদর্ক হোরজরোর জ্বে দ্বোরো ওএ আর রিলটর প্যোলকট উলমোচ্ ও সটিিংন
ওএ আর রিট স্ক্যো্ প্ররক্রয়ো ও িোটো এক্সট্রোকটিিং
িেোিে প্রস্তুলতর েলক্ষয িোটো রপ্র-প্রলসরসিং ও ররলেসকরণ
িেোিে প্রস্তুত করণ
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বে ো েহগজকররণর পূ ে েী অ িোর প্ররেে ম্যোে
শুরু

সকন্দ্র হলত হোলত হোলত অিবো িোকলযোলগ ওএ আর রিট সবোলি ন সপ্ররণ
করম্পউটোর সকন্দ্র জ্বে কর্তক
ন রিট গ্রহণ
দদর্ক হোরজরোর জ্বে দ্বোরো ওএ আর রিলটর প্যোলকট উলমোচ্ ও সটিিংন
ওএ আর স্ক্যো্ প্ররক্রয়োয় িোটো এক্সট্রোকটিিং
িেোিে প্রস্তুলতর েলক্ষয িোটো রপ্র-প্রলসরসিং ও ররলেস করো
ফ োফ প্রস্তুেকরণ
বশষ

বে ো েহগজকররণর পরবতী অবস্থো
সসবো প্রদোল্র িোপ
িোপ-১

িোপ-২
িোপ-৩

কোয নক্র
সকন্দ্র ও প্রিো্ পরীক্ষকলদর র্কট সিলক OMR রিট (রত্ প্রকোলরর রিট
সয ্- উপলরর অিংি , োলের অিংি ও অবলজকটিভ) একটি
রবলিষ িরল্র স রিল্ স্ক্যো্ কলর কোেোর ইল জ আকোলর
অ্েোইল্ সবোলি নর সোভনোলর সপ্ররণ।
ইল জ সিলক িোটো দতরর কলর সহলজ অল্প স লয় িেোিে প্রস্তুত করো সম্ভব
িেোিে প্রস্তুলতর েলক্ষয িোটো রপ্র-প্রলসরসিং ও ররলেস করো
ফ োফ প্রস্তুেকরণ
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বে ো েহগজকররণর পরবতী অবস্থোর প্রলসস ম্যোপ
শুরু

MCQ পরীক্ষো সিলষ আিো ঘন্টোর লধ্য ম্যোরজলেলটর উপরস্থরতলত অবলজকটিভ অিংি
স্ক্যো্ কলর অ্েোইল্ সবোলি নর সোভনোলর সপ্ররণ করো হয়। একইভোলব সকন্দ্র ও প্রিো্
পরীক্ষকলদর র্কট সিলক OMR রিট (প্রি অিংি, োলের অিংি ) একটি রবলিষ
িরল্র স রিল্ স্ক্যো্ কলর কোেোর ইল জ আকোলর অ্েোইল্ সবোলি নর সোভনোলর সপ্ররণ।

িেোিে প্রস্তুলতর েলক্ষয িোটো রপ্র-প্রলসরসিং ও ররলেস করো

সেস িোটো দ্বোরো িেোিে প্রস্তুতকরণ

বশষ

সসবোটি সহরজকরলণর পূলব নর ও পলরর TCV এ্োেোইরসস তিো (Time, Cost & Visit) এর তুে্ো
সহরজকরলণর পূলব নর পদ্ধরত
সহরজকরলণর পলরর পদ্ধরত
স য় (রদ্/ঘন্টো)
৫৬ রদ্
রবষয়ওয়োরী পরীক্ষোর রদ্
খরচ (্োগররক ও অরিলসর)
2000/- - 2500/্োই
যোতোয়োত
২ বোর
্োই
িোপ
৬ টি
৩ টি
জ্বে
সোব নক্ষরণক 50 জ্, ৫৬ রদ্ সোব নক্ষরণক ১৫ জ্, ৫৬ রদ্
ব্োরপ এবিং প্ররত পরীক্ষো সকলন্দ্র ব্োরপ এবিং প্ররত পরীক্ষো সকলন্দ্র
২-৪ জ্ ২ ঘন্টো ব্োরপ
২-৪ জ্ ২ ঘন্টো ব্োরপ
দোরখেীয় কোগজপত্র
ওএ আর রিট, রিলরো্ো োপত্র, রিলটর পররবলতন ইল জ, অন্য সব
বরহষ্কোর, উপরস্থত-অনুপরস্থরতর তথ্য অ্েোইল্ গ্রহণ
তোরেকো ইতযোরদ।
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সসবো প্রদোল্র িোপ
িোপ-১

কোয নক্র

প্ররত িোলপর স য়
(রদ্/ঘন্টো/র র্ট)

সকন্দ্র হলত হোলত হোলত অিবো
িোকলযোলগ ওএ আর রিট সবোলি ন
সপ্ররণ
একলযোলগ
গ্রহণ, সটিিংন

সম্পৃক্ত ব্রক্তবগ ন (পদরব)

সকন্দ্রঃ সকন্দ্র সরচব ও পরীক্ষো
পররচোে্ো কর টি
রিক্ষো
সবোি নঃ পরীক্ষো র্য়ন্ত্রক,
রসর্য়র রসলস্ট এ্োরেস্ট ও
রিট অন্যোন্য।
িোক রবভোগ, গণপররবহ্
ইতযোরদ

20 রদ্
িোপ-২

িোপ-৩

িোপ-৪

করম্পউটোর সকন্দ্র জ্বে কর্তক
ন
রিট গ্রহণ

িোটো
এরি
করম্পউটোর
অপোলরটর ১ জ্
সহকোরী সপ্রোগ্রো োর ১ জ্
এ এেএসএস ২ জ্
দদর্ক হোরজরোর জ্বে 8
জ্, িোটো এরি করম্পউটোর
অপোলরটর ১ জ্

ওএ আর রিট দদর্ক হোরজরোর
জ্বে দ্বোরো প্যোলকট উলমোচ্ ও
সটিিংন
ওএ আর রিট স্ক্যো্ প্ররক্রয়ো ও
িোটো এক্সট্রোকটিিং
12রদ্

িোপ-৫
িেোিে প্রস্তুলতর েলক্ষয িোটো রপ্র- 24 রদ্
প্রলসরসিং ও ররলেসকরণ

িোপ-৬

িেোিে প্রস্তুত করণ

১০ রদ্

দদর্ক হোরজরোর জ্বে ৭ জ্,
ওএ আর রক্ষণোলবক্ষণকোরী ১
জ্,
িোটো
এরি
করম্পউটোর
অপোলরটর ১ জ্
সহকোরী সপ্রোগ্রো োর ১ জ্
সহকোরী
স ই্লটল্ন্স
ইরির্য়োর ১ জ্
দদর্ক হোরজরোর জ্বে ১০
জ্, িোটো রপ্র-প্রলসরসিং দোরয়ত্ব
ন তনো ৪ জ্
প্রোপ্ত ক ক
বোরিে সরবরোলহর কোলজ
র্য়রজত ৪ জ্ সোিোরণ
সহকোরী
রসর্য়র রসলস্ট এ্োরেস্ট,
রসলস্ট এ্োরেস্ট, সপ্রোগ্রো োর
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