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১. পরী�া শুরুর ৩০ িমিনট পূেবর্ অবশয্ই পরী�াথর্ীেদর পরী�া কে� আসন গ৶হণ করেত হেব।

২. প৶থেম বহুিনবর্াচিন (MCQ) পরী�া (সময় ২০ িমিনট) ও প�র সজৃন��ল/রচনামলূক (CQ) পরী�া (সময় ১ ঘ�া ৪০ িমিনট)

 অনিু�ত হেব। মাঝখােন ��ােনা িবরিত থাকেব না। 

৩.  (ক) সকাল ১১টা েথেক অনেু�য় পরী�ার ে��ত৶:

 সকাল ১০.৩০:  অিলিখত উৎতরপত৶ ও বহুিনবর্াচিন OMR�িশট িবতরণ 

 সকাল ১১.০০:  বহুিনবর্াচিন প৶�পত৶ িবতরণ

 সকাল ১১.২০: বহুিনবর্াচিন উৎতরপত৶ (OMR�িশট) সংগ৶হ ও সজৃন��ল প৶�পত৶ িবতরণ। 

 

 (খ) ��লা ২টা েথেক অনেু�য় পরী�ার ে��ত৶:

 ��লা ১.৩০: অিলিখত উৎতরপত৶ ও বহুিনবর্াচিন OMR�িশট িবতরণ 

 ��লা ২.০০: বহুিনবর্াচিন প৶�পত৶ িবতরণ

 ��লা ২.২০: বহুিনবর্াচিন উৎতরপত৶ (OMR�িশট) সংগ৶হ ও সজৃন��ল প৶�পত৶ িবতরণ। 

৪. প৶েতয্ক পরী�াথর্ী সরবরাহকৃত উৎতরপ�ত৶ তার পরী�ার ��াল ন�র, ��িজ��শন ন�র, িবষয় ��াড ইতয্ািদ OMR�ফরেম 

 যথাযথভােব িলেখ বৎৃত ভরাট করেব। ��ােনা অব�ােতই মািজ�েনর মেধয্ ��খা িকংবা অনয্ ��ােনা প৶েয়াজেন উৎতরপত৶ 

 ভ�জ করা যােবনা। 

৫. পরী�াথর্ীেক MCQ, CQ�এবং প৶য্াকিটকয্াল (প৶েযাজয্ ে��ত৶) আলাদাভােব পাস করেত হেব। 

৬. ��ােনা পরী�াথর্ীর পরী�া িনজ কেলজ/প৶িত�ােন অনিু�ত হেব না। 

৭. পরী�াথর্ীরা পরী�ায় সাধারণ সােয়ি�িফক কয্ালক�েলটর (Non�programmable) বয্বহার করেত পারেব। েপ৶াগ৶ািমং 

 কয্ালক�েলটর বয্বহার করেত পারেব না। 

৮. পরী�ােক��র ভারপ৶া� কমর্কত�া ছাড়া অনয্ ��উ মেুঠােফান বয্বহার করেত পারেব না। ��ােনা পরী�াথর্ী মেুঠােফান িনেয় 

 ���� প৶েবশ করেত পারেব না। 

এইচএসিস ২০২২ পরী�াথর্ীেদর প৶িত িবেশষ িনেদ�শাবিল
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