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কেলজ িবভাগ
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৬ কািতক ১৪২৭

িব ি

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   িশ াবেষিশ াবেষ   একাদশএকাদশ   িণ েতিণেত   সমি তসমি ত   ভিতভিত   ি য়ায়ি য়ায়   যেশারযেশার   িশ ািশ া   ব ােডবােড   যয   সকলসকল
িশ াথিশ াথ   ভিতভিত   হ েতহেত   পােরিনপােরিন   মামা   তােদরতােদর   জজ   ভিতভিত   িব িিব ি

এ িশ া বােডর আওতাধীন কেলজ/উ  মা িমক িব ালেয়র অ , িশ াথ , অিভভাবকসহ সংি  সকলেক জানােনা যাে
য, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার -এর আওতা  কেলজ/উ  মা িমক িব ালয়স েহ ২০২০-২০২১ িশ াবেষ

একাদশ িণেত আ ঃেবােডর সমি ত অনলাইন ভিত ি য়ায় য সকল িশ াথ  ভিত হেত পােরিন মা  তারা সংি
কেলেজ আসন  থাকা এবং িনধািরত নতম িজিপএ থাকা সােপে  ২৮-১০-২০২০ ি . তািরখ থেক ০৫-১১-২০২০ ি .
তািরখ পয  মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার-এর ওেয়বসাইেট ভিতর জ  অনলাইেন আেবদন করেত পারেব। 
আেবদন ও ভিতর িনয়মাবলী-
১। য সকল িশ াথ  একাদশ িণেত ২০২০-২০২১ িশ াবেষ সমি ত ভিত ি য়ায় কানও কেলেজ ভিত হেত পােরিন, মা
স সকল িশ াথ  ভিতর জ  অনলাইেন আেবদন করেত পারেব;

২। যেশার বােডর ওেয়বসাইেটর বাম িদেক "Our Services" অংেশর "XI (Eleven) Class Admission"
ম  থেক অনলাইেন ভিতর জ  ০৫( াচ)  কেলজ/ উ  মা িমক িব ালয় পছ ম অ সাের িনবাচন কের আেবদন দািখল

করেত পারেব;
৩। আেবদন দািখেলর পর অেটা- জনােরেটড সানালী সবা ি  কের সানালী াংেকর য কান শাখায় ০৫-১১-২০২০ তািরেখর
মে  ৪৫০/- (চারশত প াশ টাকা)  (১৫০/- আেবদন িফ, ২০০/- রিজে শন িফ, ১০০/- ডাটা এি  িফ) জমা িদেত হেব।
সানালী সবার মা েম টাকা াংেক জমা হওয়ার পর আেবদন দািখেলর কাজ স  হেব। অ থায় দািখল ত আেবদন

সয়ংি য়ভােব বািতল হেয় যােব;
৪। একজন িশ াথ  য কেলজ েলা িনবাচন করেব তার ম  থেক িশ াথ র মধা ও পছ েমর িভি েত এক  মা  কেলেজ
তার মেনানয়ন িনধারণ করা হেব এবং এসএমএস-এর মা েম জানােনা হেব। মধা ও পছ েমর িভি েত য কেলেজ িশ াথ েক
মেনানয়ন দয়া হেব সই কেলেজই িশ াথ েক ১৯-১১-২০২০ তািরেখর মে  ভিত হেত হেব। মাইে শেনর বা আেবদন বািতেলর
বা নরায় আেবদেনর কান েযাগ থাকেব না। মেনানয়ন া  কেলেজ িনধািরত তািরেখর মে  ভিত না হেল, মেনানয়ন এবং
আেবদন বািতল হেয় যােব; পরবত েত ভিতর জ  আর আেবদন করার েযাগ থাকেব না।
৫। িনধািরত সমেয়র পর আর কােনাভােব ২০২০-২০২১ িশ াবেষ একাদশ িণেত িশ াথ র ভিতর েযাগ থাকেব না। ফেল,
কেলজ িনবাচেনর ে  িনজ িজিপএ এবং সংি  কেলেজর  আসন সং া িবেবচনায় িনেয় সতকতার সােথ কেলজ
পছ ম িনবাচন করেত হেব;

িমকিমক   িবষয়িবষয় ত ািরখত ািরখ
১ ভিতর জ  অনলাইেন আেবদন হণ ২৮-১০-২০২০ ি . থেক ০৫-১১-২০২০ ি . পয
২ িনবািচত িশ াথ েদর ফল কাশ ১৫-১১-২০২০ ি .
৩ কেলেজ ভিত হণ ও কেলজ ক ক িবষয় রিজে শন ১৫-১১-২০২০ ি . থেক ১৯-১১-২০২০ ি . পয
৬। কেলজস হ মেনানীত িশ াথ েদর ভিত হণ কের "Student Management" ােনল থেক ১৫-১১-২০২০
তািরেখর মে   ভিত ত িশ াথ  িন ায়ন এবং িবষয় রিজে শন স  করেব;
৭। সংি  সকল ে  মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালেয়র ১১ মাচ, ২০২০ ি : তািরেখর
৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০০১.২০১৬-৬৬-িশ া ারেক জাির ত "২০২০-২০২১ িশ াবেষ একাদশ িণেত ভিতর

১



নীিতমালা-২০২০" অ সরণ করেত হেব;
৮। কােনা িশ াথ র অ ােত কােনা িত ান তার পে  আেবদন করেত পারেব না। এ প ঘটেল সংি  িশ া িত ােনর
একােডিমক ী িত/পাঠদােনর অ মিত বািতলসহ কেঠার ব া হণ করা হেব;
৯৯। । এরএর  প েরপ ের  ২০২০২০২০ --২০২১২০২১  িশ াবেষিশ াবেষ   একাদশএকাদশ   িণেতিণেত   ভিত রভিত র  আরআর  কােন াকােন া  েয াগেয াগ   থাকেবথাকেব  ন ান া।।

২২-১০-২০২০
ক এম র ানী

কেলজ পিরদশক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ , এ বােডর আওতাধীন সকল কেলজ/ উ  মা িমক িব ালয়
২) সকশন অিফসার, কেলজ িনব ন শাখা, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার

২


