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িবজ্ঞিপ্ত 
এতদ্দব্ারা এ েবােডর্র আওতাধীন সকল কেলজ/উচ্চ মাধ িমক িবদ ালেয়র অধ ক্ষ, ২০১৮-২০১৯ িশক্ষাবেষর্র দব্াদশ েশৰ্িণেত 

অধ য়নরত িশক্ষাথর্ী এবং তােদর অিভভাবকসহ সংিশ্লষ্ট সকলেক জানােনা যােচ্ছ েয, দব্াদশ েশৰ্িণর িশক্ষাথর্ীেদর িবষয়/শাখা 

সংেশাধন/পিরবতর্েনর আেবদন করার সময়সীমা ০১/১০/২০১৯ েথেক ৩১/১০/২০১৯ িখৰ্: তািরখ পযর্ন্ত বৃিদ্ধ করা হেলা।  

িশক্ষাথর্ীেক িবষয়/শাখা সংেশাধন/পিরবতর্েনর  কারণ  উেল্লখ  কের  িনধর্ািরত আেবদন ফরেম  আেবদন  কের  সংিশ্লষ্ট  

কেলেজ আেবদন পতৰ্ জমা িদেত হেব। কেলেজর অধ ক্ষ আেবদেনর তথ ািদ যাচাই কের অনলাইেন কেলজ প ােনল েথেক িশক্ষাথর্ীর 

আেবদন ‘সাবিমট’ করেবন (institute.jessoreboard.gov.bd->Group & subject change->Create Application)। 
আরও জানােনা যােচ্ছ েয, ইেতামেধ  দািখলকৃত েবশ িকছু অনলাইন আেবদেনর িবপরীেত েসানালী েসবার মাধ েম িফ জমা না 

েদওয়ার কারেণ এখনও েসই আেবদনগুিল অিনষ্পন্ন অবস্থায় আেছ। অিনষ্পন্ন আেবদনগুিলর িবষয়/শাখা পিরবতর্ন হেব না। এর জন  

পরবতর্ীেত েকান জিটলতা সৃিষ্ট হেল সংিশ্লষ্ট িশক্ষাথর্ী এবং কেলজ কতৃর্পক্ষ দায়ী থাকেবন। অিনষ্পন্ন আেবদন "All Application" েথেক 

েদখা যােব (institute.jessoreboard.gov.bd->Group & subject change- ।>All Application)  

িনধর্ািরত সমেয়র পের িবষয়/শাখা পিরবতর্েনর আর েকান সুেযাগ থাকেব না। 

 

অনলাইেন আেবদন করার িনয়মাবলী:- 

১। সংিশ্লষ্ট কেলেজর অধ ক্ষ িশক্ষাথর্ীর আেবদেন বিণর্ত তথ ািদ যাচাই কের িনধর্ািরত ঘের সব্াক্ষর করেবন এবং স্ক ান কের আেবদেনর 

িপিডএফ ফাইল ৈতির করেবন।  

২। অনলাইেন কেলজ প ােনল (institute.jessoreboard.gov.bd) েথেক “Group & Subject Change” েমনুর Create 

Application অপশেন পৰ্েবশ কের পৰ্েয়াজনীয় ঘরসমূহ পূরণ করেবন এবং  িশক্ষাথর্ীর আেবদেনর িপিডএফ ফাইল আপেলাড কের 

আেবদন ‘সাবিমট’ করেবন।  

৩। আেবদন সাবিমট করার পর অনলাইেন েসানালী েসবার অেটা-েজনােরেটড রিসদ িপৰ্ন্ট কের েসানালী ব াংেকর েয েকান শাখায় 

িবষয়/শাখা পিরবতর্ন িফ জমা িদেল আেবদেনর কাজ সম্পন্ন হেব। “Group & Subject Change” েমনুর All Application 

অপশেন পৰ্িতষ্ঠােনর সকল আেবদন এবং তার বতর্মান অবস্থা েদখা যােব। 

৪। েবাডর্ কতৃর্ক আেবদন অনুেমাদন করার পর কেলজ প ােনল েথেক অনুেমাদন পতৰ্ িপৰ্ন্ট কের িশক্ষাথর্ীেক তার কিপ েদেবন এবং 

নিথেত কিপ সংরক্ষণ করেবন। 

৫। েবােডর্র অনুমিত ব তীত েকান িশক্ষাথর্ী বা পৰ্িতষ্ঠান িবষয়/শাখা সংেশাধন/পিরবতর্ন করেত পারেব না। এরূপ ঘটেল তার দায়-দািয়তব্ 

সমূ্পণর্ভােব িশক্ষাথর্ী/পৰ্িতষ্ঠানেকই িনেত হেব।  

৬। যেশার েবােডর্র ওেয়বসাইেটর Download েমনু েথেক িনধর্ািরত আেবদন ফরম িপৰ্ন্ট করা যােব। 

৭। িবষয়/শাখা সংেশাধন/পিরবতর্েনর জন  আেবদেনর েকান হাডর্ কিপ এ েবােডর্ গৰ্হণ করা হেব না।  

 

 

                     ২৫/০৯/২০১৯ 
(েক এম রবব্ানী) 

কেলজ পিরদশর্ক 

মাধ িমক ও উচ্চ মাধ িমক িশক্ষা েবাডর্, যেশার। 

েফান: ০৪২১-৮৬৩৮৬ 

e-mail: ic@jessoreboard.gov.bd 

 

 

 


