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ম জ্ঞমি
এতদ্দ্বারা এ ব াশর্ডর আওতাধ্ীন সকল কশলজ/উচ্চমাধ্যমমক ম দ্যালশের অধ্যক্ষ, ২০১৮-২০১৯ মিক্ষা শষড একাদ্ি
বেমিশত ভমতডকৃত মিক্ষার্ডী এ ং তাশদ্র অমভভা কসহ সংমিষ্ট সকলশক জানাশনা যাশে বয, ২০১৮-২০১৯ মিক্ষা শষড একাদ্ি
বেমির মিক্ষার্ডীশদ্র ম ষে/ম ভাগ সংশিাধ্ন/পমর তডশনর আশ দ্ন করার সমেসীমা ৩১/০৩/২০১৯ মি: তামরখ পযডন্ত ৃ মি করা
হশলা।
মিক্ষার্ডীশক ম ষে/ম ভাগ সংশিাধ্ন/পমর তডশনর কারি উশেখ কশর মনধ্ডামরত আশ দ্ন ফরশম আশ দ্ন কশর
সংমিষ্ট কশলশজ আশ দ্ন পত্র জমা মদ্শত হশ । কশলশজর অধ্যক্ষ আশ দ্শনর তর্যামদ্ যাচাই কশর অনলাইশন কশলজ পযাশনল
(institute.jessoreboard.gov.bd) বর্শক মিক্ষার্ডীর আশ দ্ন ‘সা মমট’ করশ ন।
আরও জানাশনা যাশে বয, ইশতামশধ্য দ্ামখলকৃত ব ি মকছু আশ দ্শনর ম পরীশত বসানালী বস ার মাধ্যশম মফ জমা না
বদ্ওোর কারশি এখনও বসই আশ দ্নগুমল অমনষ্পন্ন অ স্থাে আশছ। অমনষ্পন্ন আশ দ্নগুমলর ম ষে/ম ভাগ পমর তডন হশ না।
এর জনয পর তডীশত বকান জমটলতা সৃ মষ্ট হশল সংমিষ্ট মিক্ষার্ডী এ ং কশলজ কতৃডপক্ষ দ্ােী র্াকশ ন।
মনধ্ডামরত সমশের পশর ম ষে/ম ভাগ পমর তডশনর আর বকান সু শযাগ র্াকশ না।
অনলাইশন আশ দ্ন করার মনেমা লী:১। সংমিষ্ট কশলশজর অধ্যক্ষ মিক্ষার্ডীর আশ দ্শন মিডত তর্যামদ্ যাচাই কশর মনধ্ডামরত ঘশর স্বাক্ষর করশ ন এ ং স্ক্যান কশর
আশ দ্শনর মপমর্এফ ফাইল ততমর করশ ন।
২। অনলাইশন কশলজ পযাশনল (institute.jessoreboard.gov.bd) বর্শক “Group & Subject Change” বমনু র Create
Application অপিশন প্রশ ি কশর প্রশোজনীে ঘরসমূ হ পূ রি করশ ন এ ং

মিক্ষার্ডীর আশ দ্শনর মপমর্এফ ফাইল

আপশলার্ কশর আশ দ্ন ‘সা মমট’ করশ ন।
৩। আশ দ্ন সা মমট করার পর অনলাইশন বসানালী বস ার অশটা-শজনাশরশটর্ রমসদ্ মপ্রন্ট কশর বসানালী যাংশকর বয বকান
িাখাে ম ষে/ম ভাগ পমর তডন মফ জমা মদ্শল আশ দ্শনর কাজ সম্পন্ন হশ । “Group & Subject Change” বমনু র All
Application অপিশন প্রমতষ্ঠাশনর সকল আশ দ্ন এ ং তার তডমান অ স্থা বদ্খা যাশ ।
৪। ব ার্ড কতৃডক আশ দ্ন অনু শমাদ্ন করার পর কশলজ পযাশনল বর্শক অনু শমাদ্ন পত্র মপ্রন্ট কশর মিক্ষার্ডীশক তার কমপ বদ্শ ন
এ ং নমর্শত কমপ সংরক্ষি করশ ন।
৫। ব াশর্ডর অনু মমত যতীত বকান মিক্ষার্ডী া প্রমতষ্ঠান ম ষে/ম ভাগ সংশিাধ্ন/পমর তডন করশত পারশ না। এরূপ ঘটশল
তার দ্াে-দ্ামেত্ব সম্পূ িভ
ড াশ মিক্ষার্ডী/প্রমতষ্ঠানশকই মনশত হশ ।
৬। যশ োর ববোশডের ওশেবসোইশের Download বমনু বেশে নির্েোনরত আশবদি ফরম নিন্ট েরো যোশব।
৭। ম ষে/ম ভাগ সংশিাধ্ন/পমর তডশনর জনয আশ দ্শনর বকান হার্ড কমপ এ ব াশর্ড গ্রহি করা হশ না।

২৮/০২/২০১৯
(শক এম রব্বানী)
কশলজ পমরদ্িডক
মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ড, যশিার।
বফান: ০৪২১-৮৬৩৮৬
e-mail: ic@jessoreboard.gov.bd

