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Letter-1-3 - Nazrul 

 
 
¯§viK bs cwb/Dgv/weÁwß-93            ZvwiL : 01-06-2020 wLª. 

 

D”P gva¨wgK cixÿvi Rb¨ OTP Avc‡WU msµvšÍ weÁwß 
 

GZØ¦viv mswkøô mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, D”P gva¨wgK cixÿv-2020 Gi Rb¨ D”P gva¨wgK ch©v‡qi 

wkÿKMY‡K AvMvgx 03-06-2020 wLª. ZvwiL n‡Z 09-06-2020 wLª. Zvwi‡Li g‡a¨ Zuv‡`i OTP Avc‡WU Kivi Rb¨ 

we‡klfv‡e Aby‡iva Kiv n‡jv| 

OTP Avc‡WU Kivi wbqgvewj wb‡¤œ mshy³| 

 

 

 
 
 
 
 

(cÖ‡dmi gvae P›`ª iæ`ª) 
cixÿv wbqš¿K 

gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v †evW© 
h‡kvi 

‡dvb : 0421-68666 
B-‡gBj : controller@jessoreboard.gov.bd 

 



 gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v †evW©, h‡kvi 
www.jessoreboard.gov.bd 

 

Letter-1-4 - Nazrul 

 

Online Teacher Profile (OTP) Avc‡WU Ki‡Yi wbqgvewj 
 

এত ারা অ  বােডর আওতাধীন সকল িন  মাধ িমক/মাধ িমক/উ  মাধ িমক িশ া িত ােনর সংি  সকলেক জানােনা যাে  

য, যেশার বােডর OTP (Online Teacher Profile) সফ ওয় ারিট নতুন কের তির করা হেয়েছ। পুরাতন সফ ওয় াের য 

সকল িশ কগেণর নাম ও তথ  িছল তােদর নাম ও তথ  নতুন সফ ওয় াের দওয়া হেয়েছ। সকল িশ কগণেক নতুন 

সফ ওয় াের  েবশ (Login) কের সকল তথ  যাচাই বাছাই কের নতুন সফ ওয় ােরর তথ  আপেডট করার জন  mKj‡K Aby‡iva 

জানােনা যাে । তথ  আপেলােডর সময় তেথ র সফটকিপ (সকল িশ া সনেদর কিপ, জাতীয় পিরচয়পে র কিপ ইত ািদ) pdf 

formate এ আপেলাড করেত হেব । তথ  আপেডেটর পর িত ান ধান আপেডট করা তেথ র সত তা যাচাই কের অনুেমাদন 

(Approval) Ki‡eb। অন থায় ধান পরী ক/পরী ক/বিহরাগত পরী ক িহেসেব িনেয়াগ দওয়া হেব না। তথ  আপেলােডর 

িনয়মাবিল িনেচ দওয়া হেলা।  
 
িত ান ধােনর প ােনল 

==================== 
১।  িভিজট ক ন institute.jessoreboard.gov.bd 

২।   িত ােনর EIIN & Password িদেয় লগইন ক ন। 

৩।  বামপােশর মনু  থেক Teacher মনুেত ি ক ক ন।   

4|   িত ােনর ধােনর প ােনল থেক িশ েকর নতুন আইিড তির, পুরাতন আইিডর পাসওয়াড পিরবতন এবং  
 িশ েকর দওয়া সকল তেথ র সত তা যাচাই কের অনুেমাদন  (Approve)  w`‡eb| 
 

সাধারণ িশ েকর প ােনল 
==================== 
১।  িভিজট ক ন otp.jessoreboard.gov.bd 

২।   িশ েকর OPT Teacher ID & Password িদেয় লগইন ক ন। 

৩।  Personal, Educational, Experience Information আপেডট ক ন। 

৪।  সকল তথ  আপেডট করার পর িত ান ধােনর কাছ থেক তেথ র সত তা যাচাই কের অনুেমাদন িনেত 

হেব। অন থায় বােডর কােছ তথ িট হণেযাগ  হেব না। 
 

wet `ªt  ‡RGmwm cixÿvi Rb¨ evsjv I Bs‡iwRi Rb¨ h_vµ‡g 101 I 107 c~iY Ki‡Z n‡e| 
  GmGmwm cixÿvi Rb¨ evsjv I Bs‡iwR 1g I 2q cÎ Avjv`v Avjv`v †KvW 101, 102, 107, 108 c~iY Ki‡Z n‡e|  
 GBPGmwm cixÿvi Rb¨ mKj wel‡qi 1g I 2q cÎ Avjv`v Avjv`v †KvW c~iY Ki‡Z n‡e| 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(cÖ‡dmi gvae P›`ª iæ`ª) 
cixÿv wbqš¿K 

gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v †evW© 
h‡kvi 

‡dvb : 0421-68666 
B-‡gBj : controller@jessoreboard.gov.bd 

 


