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2022 ন ক্ষাবমষ ে ৬ষ্ঠ সেনির ভনতে নবজ্ঞনি 

 

এতদ্বারা েক্মলর জ্ঞাতামথ ে জানামনা যামে সয, ২০২২ ন ক্ষাবমষ ে ৬ষ্ঠ সেনিমত নননদ েষ্ট েংখ্যক্ আেমন 

ন ক্ষাথী ভনতে ক্রা হমব। ভনতে ইচ্ছুক্ ন ক্ষাথী ও অনভভাবক্মদর ননমনাক্ত ননমদ ে না অনুেরি ক্মর অনলাইমন 

আমবদন ক্রমত হমব। উমেখ্য সয, যম ার ক্যান্টনমেমন্ট োেনরক্ ও প্রনতরক্ষা খামত ক্ে েরত ব্যনক্তর েন্তানমদর 

অগ্রানিক্ার নভনিমত ভনতের সুমযাগ দামনর  র আেন শূণ্য থাক্া োম মক্ষ অোেনরক্/নেনভল ন ক্ষাথীমদর ভনতের 

জন্য ননব োচন ক্রা হমব। 

 

১। ভনতের সযাগ্যতাাঃ   

➢ ৬ষ্ঠ সেনিমত ভনতের জন্য ৫ে/ন ইনে/েেোন  রীক্ষায় উিীি ে। 

২। অনলাইমন আমবদনাঃ  

➢ www.chsjsr.edu.bd ওময়ব োইমে অনলাইন ভনতে > অনলাইন অযাডনে ন ফরে এ  নিক্ ক্মর ০১-

১২-২০২১  হমত     ২৬-১২-২০২১  য েন্ত আমবদন ক্রা যামব। আমবদন ফরে  রবতীমত ডাউনমলাড 

ক্রমত হমল িাে নেমরক্ট ক্মর জন্মননবন্ধন নাম্বার নদময় আমবদন ফরে ডাউনমলাড ক্রমত  ারমব। 

➢ নবদ্যালময়র অভযন্তমর সক্ামনা প্রক্ার ভনতে ফরে নবতরি ক্রা হমব না। 

 

৩। অনফমে ক্াগজ ত্র জাোদান ও প্রমব  ত্র েংগ্রহাঃ  

➢ ১২-১২-২০২১ হমত ২৬-১২-২০২১ তানরখ েক্াল ৯.০০ ো হমত ১২.০০ ো  য েন্ত Online এ পূরিকৃত 

আমবদন ত্র টি নপ্রন্ট ক্মর অনফমে ২০০/- োক্া জো নদময় প্রমব  ত্র েংগ্রহ ক্রমত হমব। 

 

৪। লোনরর তানরখাঃ ২৮-১২-২০২১ েক্াল ১১.০০ ো। 

 

৫। আমবদন মত্রর হাড েক্ন র োমথ ননমনাক্ত ক্াগজ ত্র জো নদমত হমবাঃ 

➢  ােম াে ে োইমজর ছনব ০২ ক্ন । 

➢ অনলাইমনর জন্ম ননবন্ধন েনমদর ফমোক্ন । 

➢ ন ক্ষাথীর ন তাোতার জাতীয়  নরচয় মত্রর ফমোক্ন । 

➢ সেনাবানহনী/প্রনতরক্ষা খামত ক্ে েরত ব্যনক্তর সক্ষমত্র োনভেে আইনড ক্ামড ের ফমোক্ন , ইউননে 

নে,ও/অনিনায়ক্ ক্র্তেক্ অনিনায়মক্র নাে,  দবী েম্বনলত েীল, ইউননমের সগাল েীলেহ প্রতযয়ন  ত্র। 

➢ অবের প্রাি সেনা েদস্য /প্রনতরক্ষাখাতভুক্ত ব্যনক্তর সক্ষমত্র স ন ন বনহ/ন .আর.এল গেমনর ফমোক্ন । 

৬।ভনতের েেয় ৫ে /ন ইনে/েেোন  রীক্ষায় উিীমি ের েনদ ও প্র ংো ত্র জো নদমত হমব। 

৭। নবম ষ দ্রষ্টব্যাঃ 

➢ ভনতের তানরখ ফলাফল স াষিার েেয় সনাটি  সবাড ে/ওময়বোইমে   াওয়া যামব।  

➢ আমবদন েংক্রান্ত তমের জন্য ০১৭৬২৩৫০০০০ (োজ্জাদ), ০১৯১৩৮২৮৬৮৫ (নবোল), 

০১৮৫৭০১২৮৮০ (েনজবর) সযাগামযাগ ক্রুন। 

         (সোাঃ সোজাফফর সহামেন) 

                   প্রিান ন ক্ষক্  

ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল, যম ার সেনাননবাে 

ব িঃদ্রিঃ- ছাত্র/ছাত্রী ও বিতা মাতার সকল তথ্য NID ও জন্ম সনদ অনুযায়ী িূরণ করতত হত ।   
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