
Notice for marksheet distribution 

Madhyamik exam 2020 

 

এত দ্বারা সকল অভিিাবক কক জানাননা হনে কে আগামী 23.7.2020 কত ভবদ্যালয় প্রাঙ্গণ কেনক 

মাধ্যভমক পরীক্ষার marksheet ভবতরণ করা হনব. 

বততমান পভরভিভত র দ্রুন, সরকারর রির্দেরিকা অিসুার্র ককার্িা ছাত্রীর হার্ে marksheet কদওয়া 

হর্ে িা. 

অভিিাবক রা marksheet সংগ্রহ করনত আসনবন, covid 19 prevention  এর সমস্ত ভনয়ম 

কমনন.  

*Mask ছাড়া ককউ আসর্েি িা ও social distancing এর রিয়ম কমর্ি চলর্েি . 

 

Marksheet সংগ্রহ করার জিয:- 

 

original admit card ও registration certificate সানে আননবন কদ্খাননার জনয সানে 

অবশ্যই ছাত্রীর সই করা,এক কভপ কনর মাধ্যভমক পরীক্ষার admit card ও registration 

certificate এর xerox, আননবন জমা কদ্ওয়ার জনয অিযথায়  marksheet কদওয়া হর্ে িা 

উপর উনেভখত দরু্ া  signed  ডকুনমন্ট এর  xerox, অবশ্যই এক সানে কনর ভপন কনর ভননয় আসনবন. 

প্রর্েযক এর কার্ছ রেিীে আর্েদি আপিারা documents দয়া কর্র োরড় কথর্ক গুরছর্য় রির্য় 

আসর্েি, যার্ে রেেরণ এর কাজ  া যে িীঘ্র সম্ভে কিষ করা যায় সুষ্ঠু ভার্ে, প্রর্েযক এর 

িারররীক রিরাপত্তার কথা মাথায় করর্ে 

ভবদ্যালয় কতত তপক্ষ আপনানদ্র সব সমনয় পানশ্ কপনয়নছ, এবারও আপনানদ্র সম্পূণ ত সহনোভগতা পাওয়ার 

আশ্া আমরা রাভখ .  

ককার্িা অেস্থার্ে ই, রির্জর এেং রেদযালর্য়র রিরিকা ও সকল স্টাফ এর কথা মাথায় করর্ে, রভড় 

করর্েি িা, ও ককািও ছাত্রী কক সার্থ আির্েি িা. 

যথািীঘ্র marksheet গ্রহণ কর্র রেদযালয় প্রাঙ্গণ েযাগ করর্েি, যার্ে পর্রর গ্ুপ এর অরভভােক 

কদর ককার্িা রকম অসুরের্ের সম্মুেীি িা হর্ে হয় 

 



Marksheet সংগ্রর্হর সময় :- 

 

Rolls Nos Time 

704322N           0001    -   0045       11.30am  - 12.15pm 

704322N           0046    -   0090          12.30 pm -  1.15pm 

704322N           0091    -   0135     1.30  pm - 2.15pm 

704322N           0136    -   0180     2.30 pm  - 3.15pm 

704322N           0181    -   rest        3.30pm  -   4.15 pm 
 

অভিিাবকনদ্র আবার ও বলা হনে, দ্য়া কনর আপনার রিরদেষ্ট  াইম slot এই রেদযালয় কথর্ক 

marksheet সংগ্রহ করর্েি 

 

সকর্লর সহর্যারগো একান্ত কাময  
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