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মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
www.jessoreboard.gov.bd
কেলজ িবভাগ
ন র ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪২.৩২.০০১.২০.৯৩

তািরখ:

৬ অ হায়ণ ১৪২৯
২১ নেভ র ২০২২

িব ি / না শ
িবষয়:

২০২১ - ২০২২ িশ াবেষ াদশ
সংেশাধন বা পিরবতন সে

িণেত অ য়নরত িশ াথ েদর িবষ য় , শাখ া এবং

ল ছিব

এত ারা এ বােড র আওতাধীন সকল কেলজ/উ মা িমক িব ালেয়র অ / ধান িশ ক, াদশ িণেত অ য়নরত
িশ াথ এবং তােদর অিভভাবকসহ সংি
সকলেক জানােনা যাে য, ২০২১-২০২২ িশ াবেষ াদশ িণর
িশ াথ েদর িবষয়, শাখা এবং ল ছিব সংেশাধন বা পিরবতেনর জ ০১ - ১২ - ২০২২ থ েক ৩১ - ০১ - ২০২৩ ি .
তািরখ পয অনলাইেন আেবদন করা যােব ।
২। িশ াম ণালেয়র "২০২১-২০২২ িশ াবেষ একাদশ িণেত ভিতর নীিতমালা ২০২১"-এর ৫.১১ উপা ে দ অ সাের
মা িমক ল সা িফেকট পরী ায় িব ান শাখা থেক উ ীণ িশ াথ পরবত েত একাদশ িণেত মানিবক শাখা বা
বসায় িশ া শাখায় ভিত হেল িব ান শাখায় প পিরবতেনর েযাগ নই।
৩। িশ াথ েক িবষয়, শাখা এবং ল ছিব সংেশাধন বা পিরবতেনর িনধ ািরত আেবদন ফরেম (ওেয়বসাইেটর ডাউনেলাড
ম েত আেবদন ফরম পাওয়া যােব) আেবদন কের সংি কেলেজ আেবদনপ জমা িদেত হেব। কেলেজর অ
আেবদেনর ত ািদ এবং িনবি ত িবষয় যাচাই কের অনলাইেন এ বােড র ওেয়বসাইেট Our Services অংেশ
institute panel থেক Group & subject change িলংেক িশ াথ র আেবদন ‘সাবিমট’ করেবন।
িশ াথ র ািথ ত িবষয় স কভােব িলিপব হেয়েছ িকনা যাচাই কের িনি ত হেয় আেবদন সাবিমট করেত হেব।
অনলাইেন আেবদন সাবিমট করার পর সানালী াংেকর গটওেয়র মা েম অেটােজনােরেটড রিসেদ িনধ ািরত ৮০০/(আটশত টাকা) িফ পিরেশাধ করেত হেব।
িব. . : ১। িবষয় িনব াচেনর ে জাতীয় িশ া ম-২০১২-এর একাদশ- াদশ িণর িবষয় কাঠােমা অ সরণ কের
শাখািভি ক িতন নব াচিনক িবষয় এবং শাখািভি ক এক ঐি ক িবষয় িনব াচন করেত হেব।
২। আেবদন দািখেলর িলংক : (institute.jessoreboard.gov.bd->Group & subject
change->Create Application)
৩। কেলজ ক কInstitute panel থেক লগইন কের াদশ িণর িশ াথ েদর তািলকা ি কের তােদর শাখা,
িবষয় ও ছিব কেলজ ভিত ফম, পরবত েত শাখা/িবষয়/ছিব পিরবতেনর আেবদন এবং একাদশ বািষ ক পরী ায়
অংশ হেণর িবষেয়র সােথ িমল আেছ িকনা তা কিম র মা েম যাচাই কের িনি ত হেত হেব। এরপের শাখা, িবষয় ও
ছিব পিরবতেনর কােনা আেবদন হণ করা হেব না।

১

.

২১-১১-২০২২
ক এম র ানী
কেলজ পিরদশক
ফান: ০২৪৭৭৭৬২৬৯৮
ফ া : ০৪২১-৬৮৬৯২
ইেমইল:
ic@jessoreboard.gov.bd
অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অ / ধান িশ ক, এ বােড র 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

