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কেলজ িবভাগ

ন র ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪২.১২.০০১.২০.৪৮ তািরখ: 
২৯ অে াবর ২০২১

১৩ কািতক ১৪২৮

িব ি

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   িশ াবেষিশ াবেষ   একাদশএকাদশ   িণ েতিণেত   ভিত তভিত ত   িশ াথ েদরিশ াথ েদর   িনব নিনব ন   কাডকাড   কাশকাশ   করারকরার   লেলে
তত   যাচাইযাচাই   ওও  সংেশাধনসংেশাধন   সেসে   িব িিব ি

এ িশ া বােডর আওতাধীন সকল কেলজ/ উ  মা িমক িব ালেয়র অ / ধান িশ ক, িশ াথ , অিভভাবক এবং
সংি  সকলেক িনেদশ েম জানােনা যাে  য, ২০২০-২০২১ িশ াবেষ একাদশ িণেত ভিত ত িশ াথ েদর িনব ন
কাড িন লভােব কােশর লে  িশ াথ েদর ত  যাচাই ও সংেশাধন করা েয়াজন। 
এ লে  -
(ক) েত ক কেলজ/উ  মা িমক িব ালয় ৩ সদে র এক  কিম র মা েম ভিত ত িশ াথ েদর ভিত ফেমর িলিখত
িবষয়, শাখা, ছিব, িণেরাল, অিভভাবেকর মাবাইল ফান ন র, িবষয়/শাখা/ছিব পিরবতেনর ত  যাচাই কের
সংেশাধন েয়াজন হেল ১৮-১১-২০২১ তািরেখর মে  সংেশাধেনর ব া হণ করেত হেব। 
(খ) িবষয়/শাখা পিরবতেনর েয়াজন হেল Institute Panel থেক িবষয়/শাখা পিরবতেনর আেবদন দািখল
করেত হেব।
(গ) ছিব পিরবতেনর েয়াজন হেল e-Office Management -এ "উ  মা িমক : িনব ন পে  ল ছিব
পিরবতন" িশেরানােম আেবদন দািখল করেত হেব।
(ঘ) িণেরাল, অিভভাবেকর মাবাইল ফান ন র পিরবতন েয়াজন হেল Student Management -এ
সরাসির স ক ত  িত াপন/সংেযাজন কের  Enter Key চেপ save করেত হেব।
(ঙ) আ ঃেবাড ছাড়পে র মা েম ভিত ত িশ াথ েদর ভিত অ েমাদন ও িনব েনর লে  e-Office
Management -এ "উ মা িমক : আ ঃেবাড ছাড়পে র মা েম কেলেজ ভিত ও িনব ন" িশেরানােম আেবদন
দািখল করেব। এে ে , িশ াথ র প ত িবষেয় সংি  কেলেজ পাঠদােনর অ মিত আেছ িক-না যাচাই কের িনেত হেব।
এ সকল িশ াথ েদর িনব ন কাড দােনর েব ববত  িশ ােবােডর ল িনব ন কাড জমা িনেয় িবষয় যাচাই কের
সংর ণ করেত হেব।
(চ) বােডর অভ ের ছাড়পে র মা েম আসা িশ াথ েদর প ত িবষেয় সংি  কেলেজ পাঠদােনর অ মিত আেছ িক-না
যাচাই কের িনেত হেব। তােদর িণেরাল, অিভভাবেকর মাবাইল ফান ন র Student Management থেক
অব ই সংেশাধন কের িনেত হেব।
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ফান: ০৪২১-৬৮৬৩৮
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) া ামার, কেলজ শাখা (কি উটার) , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৩) সকশন অিফসার, কেলজ িনব ন শাখা, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
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