
(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
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কেলজ িবভাগ

ন র ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪২.১২.০০১.২০.৭ তািরখ: 
১৮ জা য়াির ২০২৩

৪ মাঘ ১৪২৯

িব ি

িবষয:় ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  িশ াবেষিশ াবেষ   একাদশএকাদশ   িণ েতিণেত   ভিতভিত   সং াসং া   িনেদশনািনেদশনা

এত ারা এ বােডর আওতাধীন কেলজ/উ  মা িমক িব ালয়স েহর অ / ধান িশ কেদর জানােনা যাে  য,
২০২২-২০২৩ িশ াবেষ একাদশ িণেত ভিতর জ  ড়া ভােব মেনানীত িশ াথ েদর কেলজিভি ক তািলকা
২১-০১-২০২৩ তািরেখ www.xiclassadmission.gov.bdwww.xiclassadmission.gov.bd সাইেট দয়া দয়া হেব। মেনানীত
িশ াথ েদর ড়া  তািলকা ি  কের কেলেজর ওেয়বসাইেট এবং না শ বােড অব ই দশন করেত হেব।
২২-০১-২০২৩ তািরখ থেক ২৬-০১-২০২৩ তািরেখর মে  মেনানীত িশ াথ েদর ভিত স  করেত হেব। তািলকার
বাইের কােনা িশ াথ  ভিত করা যােব না। িশ াথ  ভিতর ে
২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  িশ াবেষিশ াবেষ   একাদশএকাদশ   িণ েতিণেত   ভিতরভিতর   নীিতমালানীিতমালা --২০২২২০২২  পির ণভােব অ সরণ করেত হেব।
ভিতরভিতর   েে   কেয়ককেয়ক   ণণ   িনেদশনািনেদশনা --
১। কেলজ ক ক িশ াথ র ভিত িন ায়েনর (APPROVAL) জ  PIN বা িসিকউির  কাড েয়াজন হেব না
তাই িশ াথ র কাছ থেক PIN বা িসিকউির  কাড নয়ার েয়াজন নই;
২২ । । কেলজকেলজ   ক কক ক  িশ াথ রিশ াথ র   ভিতভিত   িন ায়নিন ায়ন  (APPROVAL)  (APPROVAL) নানা   করাকরা   হ েলহেল   তারতার   ভিতভিত   ব া িতলবািতল  হ েয়হ েয়
যােবযােব । । তাই ভিত ত সকল িশ াথ র ভিত িন ায়ন করার সময় ব সতকভােব করেত হেব। ভিত িন ায়ন স  করার
পর ভিত কিম  ক ক িন ায়েনর ি  কিপ এবং ভিত ফম ড়া  তািলকার সােথ অব ই িমিলেয় যাচাই কের সংর ণ
করেত হেব। নােমর িমল থাকার কারেণ এক িশ াথ র েল অ  িশ াথ র িন ায়ন না হয় সিদেক সতক ি  রাখেত
হেব;
৩। ল একােডিমক া ি /ন রপ  তীত কােনা িশ াথ  ভিত করা যােব না। তেব কােনা বাড থেক ল
একােডিমক া ি /ন রপ  সরবরাহ না করা হেয় থাকেল ২৮-০২-২০২৩ ি . তািরেখর মে  ল একােডিমক
া ি /ন রপ  জমা দােনর শেত লল  রিজে শনরিজে শন   কাডকাড   জমাজমা   িনেয়িনেয়   িশ াথিশ াথ   ভিতভিত   করাকরা   যােবযােব । । পরবত েতপরবত েত
লল  একােডিমকএকােডিমক  া িা ি //ন রপন রপ   জমাজমা   িদেলিদেল   লল  রিজে শনরিজে শন   কাডকাড   ফরতফরত   দানদান   করেতকরেত

হেবহেব ।।  একােডিমকএকােডিমক  া িা ি //ন রপেন রপে   কেলেজরকেলেজর   ব াব া   অঅ   কােনাকােনা   কারকার   িসলিসল  দয়াদয়া   ব াব া   লখ ালখ া   যােবযােব   নানা । । 
৪। ল একােডিমক া ি /ন রপ  শাখািভি ক বাে ল কের অ ে র িনজ হফাজেত সংর ণ করেবন। ভিত বািতল
না কের কােনা িশ াথ র ল একােডিমক া ি /ন রপ  দান করা যােব না। তেব অ  িনজ িবেবচনায় ফরত

দােনর শেত ১৫ িদেনর জ  সামিয়কভােব ল একােডিমক া ি /ন রপ  দান করেত পারেবন। ১৫ িদেনর মে
ফরত দান না করেল অনলাইেন তার ভিত বািতেলর আেবদন দািখল কের ভিত বািতল িফ দান বক ভিত বািতল
করেত হেব। 
৫। বাংলােদশ আ ঃেবাড সম য় কিম র িস া  অ সাের ১৬-০১-২০২৩ ি . তািরেখর িবিবধ/কেলজ/২০২০/২৩৪
সং ক ারক মাতােবক ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  িশ াবেষিশ াবেষ   একাদশএকাদশ   ভিতরভিতর   েে   জ া য়া িরজ া য়া ির --২০২৩২০২৩  তািরখতািরখ   থেকথেক
মািসকমািসক  বতনবতন   হণহণ   করেতকরেত   হ েবহ েব ।।
৬। এম.িপ.ও.  িত ােনর ে  িনে া ভােব সশন চাজ ও ভিত িফ হণ করেত হেব। উে  এম.িপ.ও.
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িত ানস হ কােনা েমই উ য়ন িফ হণ করেত পারেব না।
ঢাকাঢ াকা  মে াপ িলটনমে াপ িলটন মে াপ িলটনমে াপ িলটন  ( (ঢ াকাঢ াকা  ত ীতত ীত )) জল াজল া উ প েজল াউ প েজল া//মফ লমফ ল
বাংলা ভাসন ইংেরিজ ভাসন বাংলা ভাসন ইংেরিজ ভাসন বাংলা ভাসন ইংেরিজ ভাসন বাংলা ভাসন ইংেরিজ ভাসন
৫,০০০/- ৫,০০০/- ৩,০০০/- ৩,০০০/- ২,০০০/- ২,০০০/- ১,৫০০/- ১,৫০০/-
নন এম.িপ.ও./ আংিশক এম.িপ.ও.  িশ া িত ােনর ে  উ য়ন িফ, সশন চাজ ও ভিত িফ িনে া ভােব হণ
করেত হেব। 
ঢাকাঢ াকা  মে াপ িলটনমে াপ িলটন মে াপ িলটনমে াপ িলটন  ( (ঢ াকাঢ াকা  ত ীতত ীত )) জল াজল া উ প েজল াউ প েজল া//মফ লমফ ল
বাংলা ভাসন ইংেরিজ ভাসন বাংলা ভাসন ইংেরিজ ভাসন বাংলা ভাসন ইংেরিজ ভাসন বাংলা ভাসন ইংেরিজ ভাসন
৭,৫০০/- ৮,৫০০/- ৫,০০০/- ৬,০০০/- ৩,০০০/- ৪,০০০/- ২,৫০০/- ৩,০০০/-
সরকাির কেলজস হ সরকাির পিরপ  অ যায়ী সশন চাজ ও ভিত িফ হণ করেব;
৭। িশ া িত ান িত িশ াথ র িনকট হেত রড ি েস  িফস বাবদ (৪০/- টাকার ৬০%) ২৪/- টাকা হণ করেব;
৮। িশ াথ র িনকট হেত অ েমািদত িফ-এর অিতির  অথ হণ করা যােব না এবং অ েমািদত সকল িফ যথাযথ রিসদ

দােনর মা েম হণ করেত হেব;
৯। পাঠদােনরপাঠদােনর   াথ িমকাথ িমক  অ মিতঅ মিত িবহ ীনিবহ ীন   কেলেজকেলেজ //সমমােনরসমমােনর   িত ােনিত ােন   ছাছা --ছা ীছা ী  ভিতভিত   করাকরা   যােবযােব   নানা ।।
অন েমািদতঅন েমািদত   িবষেয়িবষেয়  ছাছা --ছা ীছা ী  ভিতভিত   করাকরা   যােবযােব   নানা । । 
১০। িশ া ম ণালেয়র ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০০১.১৯.১২৮২ তািরখ: ২২-১২-২০২২ অ সাের একাদশ

িণর বািষক পরী া ১৬-০৮-২০২৩ থেক ৩১-০৮-২০২৩ এর মে  স  করেত হেব এবং ০৫ সে র, ২০২৩
তািরেখ ফল কাশ করেত হেব। 

িবষয় রিজে শন সং া  ত  www.xiclassadmission.gov.bd ওেয়বসাইেট দয়া হেব।
িব.িব.  ..  :  : অনলাইনঅনলাইন   তীততীত   া য়া িলা য়া িল   কােনাকােনা   ভিতভিত   কায মকায ম   করাকরা   হ েবহ েব   নানা ।।

২০-১-২০২৩
ক এম র ানী

কেলজ পিরদশক
ফান: ০২৪৭৭৭৬২৬৯৮

ইেমইল:
ic@jessoreboard.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ / ধান িশ ক, এ বােডর আওতাধীন সকল কেলজ/উ মা িমক িব ালয়
২) জলা িশ া কমকতা, লনা িবভােগর আওতাধীন সকল জলা
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , কি উটার িবভাগ , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৪) া ামার, কেলজ শাখা (কি উটার) , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৫) একা  সিচব , চয়ার ােনর দ র, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৬) সকশন অিফসার, কেলজ িনব ন শাখা, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
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