
মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার 
www.jessoreboard.gov.bd 

কেলজ অ েমাদন শাখা

ন র ৩৭.১১.৪০৪১.৪০০.৪১.০০১.২১.২৬ তািরখ: 
২৮ লাই ২০২২

১৩ াবণ ১৪২৯

িব ি / না শ

িবষয:় ২০২১২০২১--২০২২২০২২   িশ াবষিশ াবষ   থেকথেক  একাদশএকাদশ   িণ েতিণেত   আ ঃেবাডআ ঃেবাড   ছাড়পে রছাড়পে র   মা েমমা েম   যেশারযেশার   ব ােডবােড   আগতআগত
িশ াথ েদরিশ াথ েদর   অনলাইেনঅনলাইেন   ভিতভিত   অ েমাদনঅ েমাদন   ওও  িনব নিনব ন   করাকরা   সেসে

এত ারা এ বােডর আওতাধীন সকল কেলজ/উ  মা িমক িব ালেয়র অ / ধানিশ ক, িশ াথ  এবং অিভভাবকসহ
সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ২০২১-২০২২ িশ াবষ হেত একাদশ িণেত আ ঃেবাড ছাড়পে র
মা েম অ  বাড হেত যেশার বােড আগত িশ াথ েদর অনলাইেন ভিত অ েমাদন ও িনব েনর জ  অনলাইেন আেবদন
দািখল বক অেটােজনােরেটড রিসেদ িনধািরত িফ সানালী গটওেয়র মা েম জমা িদেত হেব। ০১-০৮-২০২২ ি .
তািরখ থেক অনলাইেন দািখল করা যােব। িনধািরত শাখায় আসন  থাকা এবং িনধািরত নতম িজিপএ থাকা
সােপে  ছাড়প  দােনর অ মিতপে  উি িখত সমেয়র মে  ভিত স  কের ভিত অ েমাদেনর জ  অনলাইেন
আেবদন দািখল করেত হেব। 

আেবদন দািখেলর প িত-
যেশার িশ া বােডর ওেয়বসাইেট institute Panel-এর BTC Admission িলংেক Create
Application বাটেন ি ক কের আেবদন দািখল করেত হেব। আেবদন দািখেলর পর অেটােজনােরেটড রিসেদ
িনধািরত িফ সানালী গটওেয়র মা েম জমা িদেত হেব। 

িব. .
আেবদন দািখেলর সময় েব প ত িবষেয়র কান প পিরবতন করা যােব না।
আ ঃেবাড ছাড়পে র মা েম আগত িশ াথ েদর এ বােডর িনব ন কাড দােনর সময় ববত  বােডর ল
িনব ন কাড জমা িনেয় কেলেজ সংর ণ করেত  হেব।
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কেলজ পিরদশক
ফান: ০৪২১৬৮৬৩৮
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ইেমইল:
ic@jessoreboard.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পরী া িনয় ক, পরী া িবভাগ, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
২) সকশন অিফসার, কেলজ িনব ন শাখা, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার

২


