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িবষয়: Online Student Profile আপেডটকরণ
উপযু

িবষেয় জানােনা যাে

য, মাধ িমক ও উ

সে
মাধ িমক িশ া বাড, যেশার Online Student Profile নামক একিট

সফটওয় ার তির কেরেছ। যখােন যেশার িশ া বােডর আওতাধীন সকল ছা -ছা ীর ব ি গত তথ সহ বাড ও
তথ সংর ণ করা হেব। যেশার িশ া বােডর আওতাধীন সকল িশ া

িত ান

িত ান ও ছা -ছা ীেক আগামী ৩০-০৮-২০২১

তািরেখর মেধ র িন বিণত প িত অনু সরণ কের Online Student Profile আপেডট করার জন অনু েরাধ করা হেলািশ া

িত ােনর করণীয়

1. িশ া

িত ান যেশার িশ া বােডর Institute Panel (institute.jessoreboard.gov.bd) িভিজট করেব অথবা

যেশার িশ া

বােডর ওেয়ব সাইট (www.jessoreboard.gov.bd) িভিজট কের বামপােশর

মনু

থেক

“Institute Panel” বাটেন ি ক করেব।
2. এরপর Institute Panel এর লগইন পেজ িশ া

িত ােনর EIIN ও Password িদেয় লগইন করেব।

3. লগইন করার পর বামপােশর মনু বার থেক Student Profile মনু েত ি ক করেল লগইনকৃত িশ া

িত ােনর

সকল ছা -ছা ীর তািলকা পাওয়া যােব।
4. উ

ছা -ছা ীর তািলকার ডানপােশ ছা -ছা ী/অিভভাবেকর ১১ িডিজেটর মাবাইল ন র এি

কের “Save

Mobile” বাটেন ি ক কের মাবাইল ন র সভ করেবন এবং “Send SMS” বাটেন ি ক কের ছা -ছা ী
পাসওয়াড সংবিলত এসএমএস (এসএমএস ংি য়ভােব যােব)

দান করেবন।

ছা -ছা ীর করণীয়
1. ছা -ছা ী

এসএমএস এ

া

িল

এ

িভিজট

কের

অথবা

যেশার

িশ া

বােডর

ওেয়বসাইট

(www.jessoreboard.gov.bd) িভিজট কের বামপােশর মনু থেক “Student Profile” বাটেন ি ক করেব।
2. এসএমএস এ

া Stdent ID ও PIN িদেয় Student Profile এ লগইন করেব।

3. লগইন করার পর ছা -ছা ীেক নতুন কের একিট Password তির কের িনেত হেব ( ধু মা
এর

থমবার লগইন

ে )

4. লগইন করার পর ছা -ছা ী বামপােশর মনু বার থেক “My Profile” বাটেন ি ক কের ছা -ছা ীর সকল তথ
দখেত পারেব। এবং “Update My Profile From Jashore Board Data” বাটেন ি ক করেল যেশার িশ া
বােডর তথ থেক উ

ছা -ছা ীর তথ ( য েলা যেশার িশ ার বােডর সাভাের আেছ)

ংি য়ভােব আপেডট

হেয় যােব এবং “Update Public Result” বাটেন ি ক করেল ছা -ছা ীর JSC, SSC ও HSC পরী ার ফলাফল
ংি য়ভােব আপেডট হেয় যােব।
5. এরপর বামপােশর মনু বার ব বহার কের ছা -ছা ী তার অন ান তথ সমূ হ আপেডট করেব।
6. ছা -ছা ী অন কােরা সােথ তার

াফাইল শয়ার করেত চাইেল বামপােশর মনু বার থেক “Share Profile

Link” মনু েত ি ক কের “Add New” বাটেন ি ক কের একিট িল
িবঃ ঃ

েয়াজেন িনে উে িখত মাবাইল ন রসমূ েহ ফান কের হ

তির কের শয়ার করেত পারেব।

নয়া যােব-

01720589535, 01716104202, 01912214182, 01711942748, 01874662216, 01924866288, 01811656137,
01711056430, 01711988112, 01733222004

২৫-০৭-২০২১
ড. মা া আমীর হােসন
চয়ারম ান

