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তামরখ: ৩১/১২/২০২০ মি.

২০২০-২০২১ মিক্ষা শষড একাদি বেমিশত ভমতডকৃত মিক্ষার্ডীশদর ভমতডর মরশ ার্ড দামখল, বোনালী বে ার মাধ্যশম মি
জমা প্রদান এ ং ম ষয়/িাখা/ভুল ছম

মর তডন েংক্রান্ত ম জ্ঞমি

এ ব াশর্ডর আওতাধ্ীন েকল কশলজ/ উচ্চমাধ্যমমক ম দযালশয়র অধ্যক্ষ/প্রধ্ান মিক্ষকশদর মনম্ন মিডত মনশদডিনা অনু েরি কশর
২০২০-২০২১ মিক্ষা শষড একাদি বেমিশত ভমতডকৃত মিক্ষার্ডীশদর িাখাওয়ামর ভমতডর মরশ ার্ড দামখল, বোনালী বে ার মাধ্যশম মি
জমা প্রদান এ ং ম ষয় /িাখা মর তডশনর জনয মনম্ন মিডত দ্ধমত অনু েরি কশর েম্পন্ন করার জনয অনু শরাধ্ জানাশনা হশলা।

বোনালী বে ার মাধ্যশম মি প্রদান (একমর্মাত্র রমেশদর মাধ্যশম) :
মনধ্ডামরত খাত যতীত অনয খাশত মি প্রদান করশল মি গ্রহিশযাগ্য হশ না।
মি'র ধ্রন , মি'র মরমাি/হার ও বোনালী বে ার খাত

যাংশক জমা বদওয়ার তামরখ

ম শিষ বকার্ায় ভমতড মিক্ষার্ডী প্রমত ৪৫০/-, াঠ ম রমত মি মিক্ষার্ডী প্রমত ১৫০/- র্াকা ০৫-০১-২০২১ হশত ৩১-০১-২০২১
এ ং

ামষডক ক্রীড়া মঞ্জু রী মি প্রমতষ্ঠান প্রমত ২০০/- হাশর বমার্ মি "ম শিষ বকার্ায় মি. তামরশখর মশধ্য

ভমতড,

াঠ ম রতী ও ক্রীড়া মঞ্জু রী মি" খাশত অশর্াশজনাশরশর্র্ একমর্মাত্র রমিশদর

মাধ্যশম জমা মদশত হশ ।
একাশর্মমক ট্রান্সমক্রপ্ট, বরমজশেিন তামলকা, বোনালী বে ার রমেদ এ ং একনশলজশমন্ট মরশ ার্ড েংরক্ষি:
কশলজ কতৃক
ড মনশ্চায়নকৃত মিক্ষার্ডীশদর তামলকা, মিক্ষার্ডীশদর স্বাক্ষরেহ চূ ড়ান্ত বরমজশেিন তামলকার মপ্রন্ট কম , বোনালী বে ার
রমেদগুমলর ব াশর্ডর অংি এ ং মিক্ষার্ডীশদর একাশর্মমক ট্রান্সমক্রপ্ট (ম ভাগ্ওয়ামর

যাশকর্কৃত) অধ্যক্ষ/প্রধ্ান মিক্ষক মনজ

বহিাজশত েংরক্ষি করশ ন। ০৫-০১-২০২১ হশত ৩১-০১-২০২১ মি. তামরশখর মশধ্য institute.jessoreboard.gov.bd মলংক
বর্শক লগ্ইন কশর Eleven Class Admission Report-এ ভমতড েংক্রান্ত মরশ ার্ড ো মমর্ করশ ন। মরশ ার্ড ো মমশর্র

র

ব াশর্ডর প্রা য ে ডশমার্ মি'র (ম শিষ বকার্ায় ভমতডকৃত মিক্ষার্ডী প্রমত ৪৫০/-, াঠ ম রমত মি মিক্ষার্ডী প্রমত ১৫০/- র্াকা [প্রশযাজয
বক্ষশত্র] এ ং

ামষডক ক্রীড়া মঞ্জু রী মি প্রমতষ্ঠান প্রমত ২০০/- হাশর) অশর্াশজনাশরশর্র্ বোনালী বে ার িরম মপ্রন্ট কশর বোনালী

যাংশকর বয বকাশনা িাখায় মি জমা মদশত হশ । মি জমা হওয়ার র একই যাশনশল প্রশ ি কশর একনশলজশমন্ট মরশ ার্ড মপ্রন্ট
কশর েংরক্ষি করশত হশ ।
* জমাকৃত একাশর্মমক ট্রান্সমক্রশপ্ট বকান প্রকার মেলশমাহর প্রদান করা যাশ না া কলম মদশয় মকছু বলখা যাশ না। ব াশর্ড
বকাশনা মপ্রন্ট-আউর্ বপ্ররি করশত হশ না।
মনধ্ডামরত েমশয়র মশধ্য (মি যতীত) ম ষয়/িাখা/ভুল ছম

মর তডন:

েংমিষ্ট কশলজশক ম জ্ঞমির মাধ্যশম মিক্ষার্ডীশদর ম ষয় এ ং েংমিষ্ট কশলশজর মনধ্ডামরত মজম এ ও আেন িূ নয র্াকা োশ শক্ষ িাখা
মর তডশনর মনধ্ডামরত িরশম আশ দন েংগ্রহ কশর ৩১-০১-২০২১ মি. তামরশখর মশধ্য মি যতীত অনলাইশন ম ষয়/িাখা/ভুল ছম
মর তডন কশর মনশত হশ । এই েমশয়র শর মনধ্ডামরত মি মদশয় ম ষয়/িাখা/ভুল ছম

মর তডন করশত হশ ।
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