
ঢাকা, ১৩ অক্টাফয ২০১৯ 

আন্ন জেএস  জেসিস যীক্ষায়  প্রশ্নত্র পাঁক্যাক্ধ ফ 

যকক্ভয প্রস্তুসত  গ্রন কক্যক্ে যকায 

                                    সক্ষাভন্ত্রী িা. দীপু ভসন, এভ স 

সক্ষাভন্ত্রী  িা. দীপু  ভসন ফক্রক্েন  আন্ন জেএস  জেসিস  যীক্ষা  সুষ্ঠু , প্রশ্ন পাঁমুক্ত  

নকরমুক্তবাক্ফ ম্পন্ন কযক্ত  ফ যকক্ভয  প্রস্তুসত  গ্রন কযা ক্য়ক্ে।  জকান যকক্ভয প্রক্রাবক্ন  গুেক্ফ 

গুরুত্ব  না সদক্ত সতসন অসববাফকক্দয প্রসত আফান  োনান।  প্রশ্ন  ত্র পাঁ জযাক্ধ  আগাভী  ২৫ অক্টাফয  

২০১৯ জথক্ক ১৫ নক্বম্বয  ২০১৯ ম যন্ত   ফ যকক্ভয  জকাস িং  জন্টায ফন্ধ  যাখায আফান  োনান  সতসন।  

ভন্ত্রী  আে দুপুক্য  যােধানীয  আন্তেযাসতক  ভাতৃবালা  ইন্সটিটিউক্ে সক্ষা ভন্ত্রণারক্য়য  আক্য়ােক্ন আন্ন 

জেএস  জেসিস যীক্ষা ২০১৯ সুষ্ঠু , নকরমুক্ত  ইসতফা ক  সযক্ফক্  ম্পক্ন্নয রক্ক্ষ গঠিত  োতীয়  

ভসনেসযিং   আইন শৃঙ্খরা  িংক্রান্ত  কসভটিয  বায় প্রধান অসতসথয ফক্তৃতায় এ কথা ফক্রন।  ভাদ্রাা   

কাসযগসয  সফবাক্গয স ফ  মুনী  াাবুসিন আক্ভদ এয বাসতক্ত্ব  যীক্ষা  িংস্ট    সফসবন্ন  ভন্ত্রণারয়  

 সফবাক্গয  প্রসতসনসধবৃন্দ এ বায় উসিত  সেক্রন। 

উক্েখ্য জম, জে. এ. স. যীক্ষা আগাভী ০২ নক্বম্বয ২০১৯ ইিং জথক্ক শুরু ক্য় ১১ নক্বম্বয ২০১৯  ইিং  ম যন্ত 

এফিং  জে. সি. স. যীক্ষা আগাভী ০২ নক্বম্বয ২০১৯ ইিং  জথক্ক শুরু ক্য় ১৩ নক্বম্বয ২০১৯  ইিং  ম যন্ত 

 রক্ফ। 

 

আন্ন জে. এ. স.  জে. সি. স. যীক্ষা-২০১৯ সুষ্ঠু , নকরমুক্ত  ইসতফা ক সযক্ফক্ ম্পক্ন্নয রক্ক্ষে 

গঠিত োতীয় ভসনেসযিং  আইন-শৃঙ্খরা িংক্রান্ত কসভটিয বায কাম যত্র। 

 

১. যীক্ষা শুরুয কভক্ক্ষ ৩০ সভসনে পূক্ফ য যীক্ষাথীক্দযক্ক অফশ্যই যীক্ষায ক্র প্রক্ফ কযক্ত ক্ফ। 

অসনফাম য কাযক্ণ জকান যীক্ষাথীক্ক এয ক্য প্রক্ফ কযক্ত সদক্র তায নাভ, জযার নম্বয, প্রক্ফক্যয ভয়, 

সফরম্ব য়ায কাযণ ইতোসদ একটি জযসেস্ট্রাক্য সরসফদ্ধ কক্য ঐসদনই িংস্ট   সক্ষা জফাক্ি য প্রসতক্ফদন সদক্ত 

ক্ফ। একই যীক্ষাথী একাসধকফায সফরম্ব কযক্র তদন্ত কযক্ত ক্ফ। 

২. জকন্দ্র স ফ ব্যতীত যীক্ষা জকক্ন্দ্র অন্য জকউ জভাফাইর জপান ফা অননুক্ভাসদত ইক্রকট্রসনক সিবাই 

ব্যফায কযক্ত াযক্ফন না। জকন্দ্র স ফ েসফ জতারা  ইন্টাযক্নে ব্যফাক্যয সুসফধাসফীন একটি াধাযণ 

(সপ ায) জপান ব্যফায কযক্ত াযক্ফন। অননুক্ভাসদত জপান ফা ইক্রকট্রসনক সিবাই ব্যফাযকাযীগক্ণয 

সফরুক্দ্ধ সফসধ অনুমায়ী ব্যফিা গ্রণ কযক্ত ক্ফ। 



৩. যীক্ষা  রাকারীন যীক্ষা জকক্ন্দ্রয ২০০ গক্েয ভক্ে সক্ষক, োত্র  কভ য াযীক্দয জভাফাইর, জভাফাইর 

জপাক্নয সুসফধা ঘসি, করভ এফিং যীক্ষা জকক্ন্দ্র ব্যফাক্যয অনুভসতসফীন জম জকান ইক্রকট্রসনক্স সিবাই 

ব্যফায সনসলদ্ধ থাকক্ফ, সনক্দ য অভান্যকাযীক্দয সফরুক্দ্ধ তাৎক্ষসণক ব্যফিা গ্রণ কযক্ত ক্ফ। 

৪. জেরায জক্ষক্ত্র জট্রোসয এফিং উক্েরায জক্ষক্ত্র উক্েরাি থানা রকাক্য প্রশ্নক্ত্রয ট্রািংক িংযক্ষণ কযক্ত 

ক্ফ। 

৫. জট্রোসযক্ত যসক্ষত প্রশ্নত্র যীক্ষা শুরুয সতন সদন পূক্ফ য সদনসবসিক  জে সবসিক টি যিং কক্য সসকউসযটি 

খাক্ভ িংযক্ষণ কযক্ত ক্ফ। 

৬. প্রক্তেক জকক্ন্দ্রয েন্য একেন কক্য সনফ যাী ম্যাসেক্স্ট্রে/কভ যকতযা (ট্যাগ অসপায) সনক্য়াগ সদক্ত ক্ফ। সতসন 

জট্রোযী, থানা জপােত ক্ত জকন্দ্র স ফ প্রশ্ন জফয কক্য পুসর প্রযায় জফাি য কতৃযক যফযাকৃত কর 

জক্েয প্রশ্ন জকক্ন্দ্র সনক্য় মাক্ফন। 

৭. যীক্ষা শুরু য়ায ২৫ সভসনে পূক্ফ য প্রক্শ্নয জে জকাি জঘালণা কযা ক্ফ। জ অনুমায়ী সনফ যাী ম্যাসেক্স্ট্রে / 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত যকাসয কভ যকতযায উসিসতক্ত তাঁয জকন্দ্র স ফ  পুসর কভ যকতযায স্বাক্ষক্য প্রশ্নক্ত্রয প্যাক্কে 

সফসধ অনুমায়ী খুরক্ত ক্ফ। 

৮. াভাসেক জমাগাক্মাগ ভােক্ভ প্রশ্নত্র পাঁ িংক্রান্ত গুেফ সকিংফা এ কাক্ে তৎয  ক্রগুক্রায কাম যক্রক্ভয 

সফলক্য় আইন শৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফাসনী এফিং যকাক্যয িংস্ট   সফবাগমূ নেযদাসয জোযদায কযক্ফ। 

৯. প্রশ্নত্র পাঁ সকিংফা যীক্ষাথীক্দয সনকে উিয যফযাক্ েসিত ব্যসক্তফক্গ যয সফরুক্দ্ধ আইন শৃঙ্খরা ফাসনী 

 জেরা প্রান কক্ ায আইনগত ব্যফিা গ্রণ কযক্ফ। 

 

                 জভাাম্মদ আবুর খাক্য়য 

তথ্য  েনিংক্মাগ কভ যকতযা 

সক্ষা ভন্ত্রণারয় 

জভাফাইর নাম্বায:০১৭১৬০৬৬৮ 

 

 

 

 


