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িবষয:় হ া িজরাহ া িজরা   িশটিশট   ওও  ওএমআরওএমআর   ফরমফরম  ব াপনাব াপনা   িবষেয়িবষেয়  ক েলােতক েলােত   জ রীজ রী  িনেদশনািনেদশনা   দানদান ।।
: আইআইিস , েয়ট এর প  নং আইআইিস /খা /২০২১/১১/০৯, তািরখ: ০৯/১১/২০২১ ি .

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, খা  অিধদ েরর থম পযােয়র পরী ার উ রপ  ও হািজরা
িশট ি য়াকােল িক  পযেব ণ এবং সসকল িবষেয় পরবত  পরী া েলার (২য়, ৩য় ও ৪থ ধাপ) আেগ
ক স েহ িনে া  িনেদশনা দােনর িবষেয় ে া  ারেক অ েরাধ জানােনা হেয়েছ। 

(১) অেনক ক  থেক হািজরা িশটস হ াপল করা অব ায় পাওয়া গেছ। হািজরা িশট মিশেন পড়া হয়;
াপল করা হেল মিশেন আটেক যায়; যার কারেন সংি  মিশন  বড় ধরেনর সম ার কবেল পড়েত

পাের, িবধায়, হািজরা িশট কান অব ােতই াপল করা যােব না।

(২) ওএমআর ফরমস হ ৫০০  বা তার চেয় কম সং ায় ােকট করেত হেব; অেনেক স সকল
ােকেটর মে  ক  িভি ক আলাদা আলাদা রাবার া  িদেয় থক কের পা েয়েছ; এেত কের িত

অংশ েল েল েসস করেত হে , িবধায়, অেনক সময় ন  হে । ফেল ওএমআর ফরম বাে ল করার সময়
ক িভি ক আলাদা আলাদা কের পাঠােনার েয়াজন নই।

(৩) ওএমআর ফরম একসােথ করার সময় িক  ফরেমর ওিরেয়ে শন একিদেক এবং িক  অ িদেক রাখা
হেয়েছ। এেত ফরমস হ মিশেন পড়ার সময় কান  পড়েত পাের কান  পড়েত পােরনা। নরায়
ওিরেয়ে শন ক কের পড়ােত হে । ফল িতেত অেনক সমেয়র অপচয় হে । তাই সকল ফরম একই
ওিরেয়ে শেন (িলেথােকাড হয় উপেরর িদেক অথবা িনেচর িদেক রেখ) সাজােত হেব।

এমতাব ায়, আইআইিস , েয়ট এর উপ  িনেদশনাস হ ক েলােত জ ির িভি েত রণ এবং স
মাতােবক েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। 

সং : আইআইিস , েয়েটর িনেদশনা লক প ।

১০-১১-২০২১

িবতরণ :
১) জলা শাসক, ঢাকা, টাংগাইল, ফিরদ র, চ াম, 
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রা ামা , নায়াখালী, িম া, া ণবািড়য়া, 
ময়মনিসংহ, জামাল র, রাজশাহী, পাবনা, ব ড়া, লনা, 
যেশার, সাত ীরা, ি য়া, বিরশাল, প য়াখালী, ভালা, 
িসেলট, হিবগ , নামগ , রং র, নীলফামারী, 
িদনাজ র, গাইবা া, ঠা র াও।
২) জলা খা  িনয় ক,  ঢাকা, টাংগাইল, ফিরদ র, 
চ াম, রা ামা , নায়াখালী, িম া, া ণবািড়য়া, 
ময়মনিসংহ, জামাল র, রাজশাহী, পাবনা, ব ড়া, লনা, 
যেশার, সাত ীরা, ি য়া, বিরশাল, প য়াখালী, ভালা, 
িসেলট, হিবগ , নামগ , রং র, নীলফামারী, 
িদনাজ র, গাইবা া, ঠা র াও।

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০১.২০.১৪০৭/১(১৫) তািরখ: ২৫ কািতক ১৪২৮
১০ নেভ র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) পিরচালক, েরা অফ িরসাচ, টি ং এ  কনসালেটশন (িবআর িস), েয়ট।
৪) ড. মা: বাইয়াত হােসন ম ল, অ াপক ও পিরচালক, আইআইিস , েয়ট।
৫) অ াপক ড এস এম ৎ ল কবীর, ক  সম য়কারী, আইআইিস , েয়ট।
৬) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ।
৭) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। প  ওেয়বসাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা।
৮) অিফস/মা ার কিপ।

১০-১১-২০২১
মাঃ আশরা ল আলম 
অিতির  পিরচালক
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