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বিষয় : অনলাইনন এসএসসস ২০২১ এর ফরমপূরণ (ঘনর বনস সলিংনের মাধ্যনম) পাইলটং বাস্তবায়ন প্রসনে  

 

উপর্যকু্ত বিষয়ের প্রেবিয়ে মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বিিা প্রিার্,ু যয়িার-এর অনলাইনন এসএসসস ২০২১ এর 

ফরমপূরণ (ঘনর বনস সলিংনের মাধ্যনম)  সংক্রান্ত সসিামূলক কাযকু্রম পাইলটং বাস্তবায়ননর জনয  পদয়িপ গ্রহয়ে 

সংবিষ্ট িাখায়ক বিয়দিু েদাি করা হ’ল। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

আপনার রবশ্বস্ত 

 

০২-০১-২০২১ রি. 

 (প্রনেসর এ এম এইচ আলী আর ররজা) 

সরচব 

মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক রশক্ষা রবার্ড  
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প্রসিার িাম : অনলাইনন এসএসসস ২০২১ এর ফরমপূরণ (ঘনর বনস সলিংনের মাধ্যনম) 

অনলাইন এসএসসস 2021 ফরমপূরণ সসবাটি যন ার সবার্ ড সবগত ৫ এসিল 2021 সি. তাসরনে হনত 

চালু েনর। সবানর্ ডর সনাটি  সবানর্ ড সনাটি  েনর সসবাটির সবস্তাসরত সনয়মাবলী স ক্ষে-স ক্ষার্থীনের 

জাসননয় সেয়া হয়। এেন স ক্ষািসতষ্ঠাননর োরস্থ না হনয় সরাসসর ঘনর বনস স ক্ষার্থী সসবাটি সননত 

পারনে এমনসে সপনমন্টও ঘনর বনস েরনত পারনে, সযটি পূনব ড শুধু সামসিেভানব স ক্ষার্থীর হনয় 

িসতষ্ঠান সপনমন্ট সেনতা। ফরম সফলআপ সসবাটি সম্পূণ ড অনলাইনন িোন েরা হয়। 

 

যসে ফরমপূরণ সসবাটি ির্থম চালু েরা হয় 2012 সানল। যয়িার বিিা প্রিায়র্রু িেমুাি প্রেোরম্যাি 

েয়েসর র্. প্রমাল্লা আমীর প্রহায়সি (েৎকালীি সবেি) এটির উয়ভাধি কয়রি েখি প্রসািালী প্রসিার 

মাধ্যয়ম বেস গ্রহে করা হয়ো। অিলাইি প্রপয়ময়ের বিষেটি বিলা িা। বতডমানন সম্পূণ ড নতুন আসিনে 

সসবাটিনে চালু েরা হনয়নে। সোসভর্-১৯ এর িভানব লের্াউননর ের্থা সবনবচনা েনর স ক্ষার্থীরা 

যানত ঘনর বনস সপনমন্ট সগটওনয়র মাধ্যনম সফস জমা সেনত পারনে সসভানব সসবা সহসজেরণ েনর 

সসবাটি স ক্ষার্থীর সোরনগাড়ায় সপ ৌঁনে সেওয়া হনয়নে। যয়িার বিিা প্রিায়র্রু এসএসবস ২০২১ এর 

েরমপূরে িতুি এ পদ্ধবেয়ে েথম িাস্তিাবেে করা হে 2021 সায়ল এবেয়ল এ উয়ভাধি কয়রি 

মািিীে বিিা সবেি প্রমা: মাহবুি প্রহায়সি। 

সুসবধাসমূহ 

 সরোর সনধ ডাসরত সফ সফটওয়যানর সসিনবস ত েরায় অসতসরক্ত সফ আোনয়র েীঘ ডসেননর 

অসভনযাগ সনষ্পসি ঘনটনে। 

 পরীক্ষার্থী বাে পড়ার সুনযাগ বা অসভনযাগ নাই। 

 স ক্ষার্থী সননজ তার ফরম সফলআপ েরনে এবিং সনসিত হনত পারনে। 

 সিাবানবল তাসলোর স্ট্যাটাস পসরে ডন েনর িসতষ্ঠান বুঝনত পানর েতজন স ক্ষার্থী ফরম 

সফলআপ সম্পি েনরনে এবিং েতজন বাসে আনে। 

 সবসভি সপনমন্ট সগটওনয় সসিনবস ত েরা হনয়নে সবন ষ েনর সমাবাইল ব্ািংসেিং-এর মাধ্যনম 

ঘনর বনস সফ িোননর সুসবধা। 

 

 

 

 



এসএসবস-২০২১ এর েরম পূরয়ের বিেমািবল 

েবেষ্ঠাি কর্তকু করেীে 

১. যয়িার বিিা প্রিায়র্রু ওয়েিসাইট (www.jessoreboard.gov.bd) বিবিট কয়র িামপায়ির প্রমন্যু 

প্রথয়ক   “Institute Panel” বিক কয়র েবেষ্ঠায়ির EIIN ও Passwrod বদয়ে লগইি করয়ে হয়ি।   

২. এরপর িামপায়ির প্রমন্যিার প্রথয়ক Probable List (SSC-2021)Probable List(SSC 

2021) প্রমন্যয়ে বিক করয়ল সম্ভাব্য পরীিাথীর োবলকা েদবিেু  হয়ি।  

৩. এরপর েদবিেু সম্ভাব্য পরীিাথীর োবলকা প্রথয়ক েয়েুক পরীিাথীর অবিিািয়কর প্রমািাইল িম্বর ও পরীিাথীর 

কায়ি েরম পূরে বে িায়দ বিিা েবেষ্ঠায়ির পাওিাবদ (প্রসিি বে এিং বর্য়সম্বর-২০২০ পযনু্ত প্রিেি যবদ িয়কো 

থায়ক) এবি কয়র “Update” িাটয়ি বিক করয়ে হয়ি। “Update” িাটয়ি বিক করয়ল এবিকৃে প্রমািাইল 

িম্বয়র পরীিাথীর েরম পূরয়ের বলংক, বিিন্ধি িম্বর ও বপি সংিবলে একটি এসএমএম যায়ি।  

পরীিাথী কর্তকু করেীে  

১. পরীিাথী এসএমএস এর োপ্ত বলংক বিবিট কয়র অথিা যয়িার বিিা প্রিায়র্রু ওয়েিসাইট    

(www.jessoreboard.gov.bd) বিবিট কয়র িামপায়ির প্রমন্যু প্রথয়ক “Formfillup SSC-

2021” এ বিক কয়র বিিন্ধি িম্বর ও এসএমএস এ োপ্ত বপি বদয়ে লগইি করয়ে  হয়ি।  

২. পরীিাথী “প্রপয়মে করুি” িাটয়ি বিক কয়র প্রসািালী ব্যাংয়কর প্রপয়মে প্রগটওয়ের (বিকাি/রয়কট/ইউকুাি/ 

বিসাকার্/মাস্টার কার্/আয়মবরকাি এক্সয়েস কার্/বর্বিবিএল/প্রিক্সাস কার্/ুপ্রসািালী ব্যাংক একাউে ট্রান্সোর  ও    

প্রসািালী ব্যাংক কাউোর) মাধ্যয়ম েরম পূরয়ের প্রিার্ ুবে, প্রকন্দ্র বে ও বিিা েবেষ্ঠায়ির বে (প্রসিি ও িয়কো 

প্রিেি যবদ থায়ক) প্রপয়মে করয়ি।  

  

 

েবেষ্ঠাি কর্তকু করেীে   

1. বিিা েবেষ্ঠাি Institute Panel প্রথয়ক “Payment” িাটয়ি বিক কয়র েরম পূরয়ের প্রিায়র্রু বে 

(প্রয সকল বিিাথীর েরম পূরয়ের বে বদয়েয়ি) প্রসািালী ব্যাংয়কর প্রপয়মে প্রগটওয়ের মাধ্যয়ম প্রপয়মে করয়ে হয়ি। 

প্রপয়মে সম্পূে ু হয়ল “Final Submit” িাটয়ি বিক কয়র েরম পূরে সম্পূে ু করয়ে হয়ি। েয়োিয়ি 

একাবধকিার Final Submit করা যায়ি।  

২. েরম পূরে সম্পূে ুহয়ল পরীিাথীর োইিাল োবলকা “Final List (SSC 2021)” িাটয়ি বিক কয়র 

বেে কয়র সংরিে করয়ে হয়ি। 

 


