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কেলজ িবভাগ

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪০০.৩১.০০১.২০.৯০ তািরখ: 
১৫ নেভ র ২০২২

৩০ কািতক ১৪২৯

িবষয:় EIIN EIIN স িলতস িলত   ন নন ন   িসমিসম   হণহণ   ব াব া   িরে লসেমে রিরে লসেমে র   জজ   অনলাইনঅনলাইন   ফ েমফেম   আেবদনআেবদন   সেসে
এ িশ া বােডর আওতাধীন সকল িশ া িত ােনর ধান িশ ক/অ েক িনেদশ েম জানােনা যাে  য, ত এবং
সহজতরভােব যাগােযােগর জ  িশ া িত ােনর EIIN স িলত মাবাইল ফােনর িসম কাড দান করা হেয়েছ।
বােডর সােথ যাগােযােগর জ  িনধািরত এই িসম বহার বা তা লক করা হেয়েছ। িশ া িত ােনর ন ন িসম  হণ
করা অথবা রাতন িসম িরে সেম  করা েয়াজন হেল এ বােডর ওেয়ব সাইেটর সািভস ম  থেক EIIN SIM
APPLICATION িলংেক েবশ কের েয়াজনীয় ত  িদেয় আেবদন দািখল করেত হেব।
২। আেবদেনর ে  িত ান ধােনর ছিব, NID কাড এবং হািরেয় যাওয়া িসম উে ালেনর ে  থানায় িজিডর কিপ
আপেলাড কের 'সাবিমট' করেল য়ংি য়ভােব এক  আেবদনপ  তির হেব। এই আেবদেনর কিপ ি  কের NID কাড
এবং আেবদেন দ  িসম কাড  মাবাইল সটসহ যেকােনা ামীণ ফান স াের (GPC) িগেয় িসম সং হ করেত
হেব।
আেবদন দািখেলর সহায়ক া য়াল আেবদেনর িলংেক দয়া আেছ এবং এই িব ি র সােথ সং  করা হেলা। 

১৫-১১-২০২২

অ / ধান িশ ক, এ বােডর আওতাধীন সকল 
িশ া িত ান

ক এম র ানী
কেলজ পিরদশক

ফান: ০২৪৭৭৭৬২৬৯৮
ইেমইল: ic@jessoreboard.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪০০.৩১.০০১.২০.৯০/১(৪) তািরখ: ৩০ কািতক ১৪২৯
১৫ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িব ালয় পিরদশক, িব ালয় িবভাগ, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , কি উটার িবভাগ , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৩) একা  সিচব (ভার া ), চয়ার ােনর দ র, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৪) জলা িশ া অিফসার, সকল জলা

১৫-১১-২০২২
ক এম র ানী 
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