
 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ড, যশিার 

www.jessoreboard.gov.bd 

 

ম জ্ঞমি নং ক/মন-৩২৫                                                                             তামরখ: ২১/০৭/২০১৯ মি. 

২০১৯-২০২০ মিক্ষা শষড একাদি বেমিশত মযানয়ুাল ভমতড, সকল বরমিশেিন, বসানালী বস ার মাধ্যশম মি িমা প্রদান, ভমতড 

মরশ ার্ড দামখল এ ং ম ষয়/িাখা  মর তডন সংক্রান্ত ম জ্ঞমি 

এ ব াশর্ডর আওতাধ্ীন সকল কশলি/ উচ্চমাধ্যমমক ম দযালশয়র অধ্যক্ষ/প্রধ্ান মিক্ষকশদর মনম্ন মিডত মনশদডিনা অনসুরি কশর ২০১৯-২০২০ মিক্ষা শষড একাদি 

বেমিশত ভমতড, বরমিশেিন এ ং বসানালী বস ার মাধ্যশম মি িমা প্রদান কশর ভমতড প্রমক্রয়া সম্পন্ন করার িনয মনশদডিক্রশম অনশুরাধ্ িানাশনা হশলা। 

অনলাইশন ভমতডকৃত মিক্ষার্ডীশদর বরমিশেিন: 

অনলাইশন ভমতডকৃত মিক্ষার্ডীশদর চলমান বরমিশেিন ৩১/০৭/২০১৯ মি. তামরশখর মশধ্য সম্পন্ন করশত হশ  (xiclassadmission.gov.bd এর College 
login)। মিক্ষার্ডীশদর ম ষয়, ছম  এ ং অনযানয তর্যামদ সতকডতার সাশর্ যাচাই- াছাই কশর যুক্ত করশত হশ । বরমিশেিন সম্পন্ন হ ার  র বরমিশেিনকৃত 

মিক্ষার্ডীশদর মপ্রন্ট আউর্ মনশয় মিক্ষার্ডীশদর দ্বারা যাচাই কশর স্বাক্ষর মনশত হশ  এ ং ৩ সদসয ম মিষ্ট কমমমর্র মাধ্যশম বরমিশেিশনর ম ষয়, ছম  ও অনযানয তর্য 

মাধ্যশম যাচাই কশর চূড়ান্ত তামলকা সংরক্ষি করশত হশ । 

৪র্ড  যডাশয়র মযানয়ুাল ভমতড: 

৪র্ড  যডাশয় মযানয়ুাল ভমতডর কাযডক্রম ইতঃ ূশ ড ব ামষত  দ্ধমত ও সময়সূমচ অনসুাশর সম্পন্ন করশত হশ । যশিার মিক্ষা ব াশর্ডর ওশয় সাইশর্ Student 
Management অ িন হশত লগইন কশর মযানুয়ামল ভমতডকৃত মিক্ষার্ডীশদর বরমিশেিন ২৪/০৮/২০১৯ হশত ৩১/০৮/২০১৯ মি. তামরশখর মশধ্য সম্পন্ন করশত 

হশ । 

বসানালী বস ার মাধ্যশম মি প্রদান (একমর্মাত্র রমসশদর মাধ্যশম)  : 

মনধ্ডামরত খাত  যতীত অনয খাশত মি প্রদান করশল মি গ্রহিশযাগয হশ  না। 

মি'র ধ্রন , মি'র  মরমাি/হার ও বসানালী বস ার খাত  যাংশক িমা বদওয়ার তামরখ 

মযানয়ুাল ভমতড মিক্ষার্ডী প্রমত ৪৪৫/-,  াঠ ম রমত মি  মিক্ষার্ডী প্রমত ১৫০/- র্াকা এ ং   ামষডক 

ক্রীড়া মঞ্জুরী মি প্রমতষ্ঠান প্রমত ২০০/- হাশর বমার্ মি "মযানয়ুাল ভমতড,  াঠ ম রতী ও ক্রীড়া 

মঞ্জুরী মি" খাশত অশর্াশিনাশরশর্র্ একমর্মাত্র রমিশদর মাধ্যশম িমা মদশত হশ । 

০১/০৯/২০১৯ হশত ০৫/০৯/২০১৯  মি. তামরশখর মশধ্য 

 

একাশর্মমক ট্রান্সমক্রপ্ট, মনশ্চায়ন তামলকা, বরমিশেিন তামলকা এ ং বসানালী বস ার রমসদ সংরক্ষি ও মরশ ার্ড দামখল: 

কশলি কতৃডক মনশ্চায়নকৃত মিক্ষার্ডীশদর তামলকা, চূড়ান্ত বরমিশেিন তামলকা, বসানালী বস ার রমসদগুমলর ব াশর্ডর অংি এ ং মিক্ষার্ডীশদর একাশর্মমক 

ট্রান্সমক্রপ্ট (ম ভাগওয়ামর  যাশকর্কৃত) অধ্যক্ষ/প্রধ্ান মিক্ষক মনি বহিািশত সংরক্ষি করশ ন এ ং  ০১/০৯/২০১৯ হশত ০৫/০৯/২০১৯  মি. তামরশখর মশধ্য 

institute.jessoreboard.gov.bd মলংক বর্শক লগইন কশর Eleven Class Admission Report-এ ভমতড সংক্রান্ত মরশ ার্ড সা মমর্ করশ ন। 

মরশ ার্ড সা মমশর্র  র ব াশর্ডর প্রা য স ডশমার্ মি'র (মযানয়ুাল ভমতড মিক্ষার্ডী প্রমত ৪৪৫/-,  াঠ ম রমত মি  প্রশযািয বক্ষশত্র মিক্ষার্ডী প্রমত ১৫০/- র্াকা এ ং  

 ামষডক ক্রীড়া মঞ্জুরী মি প্রমতষ্ঠান প্রমত ২০০/- হাশর) একমর্ অশর্াশিনাশরশর্র্ বসানালী বস ার িরম এ ং একমর্ মরশ ার্ড িরম মপ্রন্ট কশর মনশত হশ । বযশকান 

বসানালী  যাশকর িাখায় বসানালী বস ার মি িমা মদশত হশ ।   

একাশর্মমক ট্রান্সমক্রশপ্ট বকান প্রকার মসল প্রদান করা যাশ  না  া কলম মদশয় মকছু বলখা যাশ  না (ভমতড ম জ্ঞমিশত িানাশনা হশয়মছল)। 

মনধ্ডামরত সমশয়র মশধ্য (মি  যতীত) ম ষয়/িাখা  মর তডন: 

সংমিষ্ট কশলিশক ম জ্ঞমির মাধ্যশম মিক্ষার্ডীশদর ম ষয় এ ং সংমিষ্ট কশলশির মনধ্ডামরত মিম এ ও আসন িূনয র্াকা সাশ শক্ষ িাখা  মর তডশনর আশ দন সংগ্রহ 

কশর ০১/০৯/২০১৯ বর্শক ১৫/০৯/২০১৯ মি. তামরশখর মশধ্য মি  যতীত অনলাইশন ম ষয়/িাখা  মর তডন কশর মনশত হশ । এই সমশয়র  শর মনধ্ডামরত মি 

মদশয় ম ষয়/িাখা  মর তডন করশত হশ । 

 

                    ২১/০৭/২০১৯ 

কশলি  মরদিডক 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ড  

যশিার। 

E-mail: ic@jessoreboard.gov.bd 

বিান: ০৪২১-৬৮৬৩৮ 


