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মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

www.jessoreboard.gov.bd 

jessoreeducationbaord.portal.gov.bd 

বে া প্রদান প্রমিশ্রুমি মেটিশেনে চার্ ডার (২৭/০২/২০২৩মি.) 

 মিিন ও মমিন 

    মিিন : আধুমনক প্রযুমিমনি ডর ম শ্বমাশনর মানেম্মি মিক্ষা ও মিক্ষা ব্য স্থাপনা মনমিি করা। 

মমিন : মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক স্তশরর মিক্ষক, মিক্ষার্থী, অমিিা ক ও মিক্ষা েংমিষ্ট েকশের েমম্মমেি প্রশচষ্টায় ননমিক ও মূল্যশ াধ েম্পন্ন েৎ, বযাগ্য, দক্ষ ও বদিশপ্রমমক মান  েম্পদ সৃমষ্টশি ম মিন্ন প্রকাশরর কায ডকর 

বে া প্রদান। 

১৯৬১ োশের "িদামনন্িন ইস্ট পামকস্তান বেশকন্ডারী এডুশকিন অমর্ ডশনন্স নং-XXXIII এ ং পর িীশি ৩০-০৯-১৯৬৯ িামরশে ৭২৬-মি নং েরকামর আশদশি ১৯৬৩ োশের অশটা র মাশে যশিার মাধ্যমমক ও উচ্চ 

মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড স্থামপি হয়। 

যশিার মিক্ষা ব ার্ ড স্থামপি হওয ার প্রারমিক েমশয  ব াশর্ ডর মনেস্ব বকান ি ন না র্থাকায  িৎকােীন জুমনয র টিচাে ড বেমনং কশেশের বহাশস্টে ি শন ব াশর্ ডর কায ডক্রম শুরু হয়। পর িীশি যশিার উপিহশর ব াশর্ ডর মনেস্ব ৮.২০ একর েমমর উপর 

অমিে ি ন মনম ডান েম্পন্ন হশে ১৯৬৮ োশে নতুন ি শন ব াশর্ ডর অমিে স্থানান্তমরি হয়।  িডমাশন এ ব াশর্ ডর আওিায় রশয়শে খুেনা ম িাশের ১০টি বেো। উশেখ্য ২০০১ োে হশি  মরিাে ব ার্ ড িাশদর মনেস্ব ব্যা স্থাপনায় মাধ্যমমক 

উচ্চমাধ্যমমক পরীক্ষা পমরচােনা করশে। 

 

 

১ বচয়ারম্যান: প্রধান মন ডাহী, প্রশিের র্. বমা: আহোন হা ী , বমা াইে: 01711535421 ই-বমইে : chairman@jessoreboard.gov.bd 

 

 

২ েমচ  এর দপ্তর : েংস্থাপন ম িাে, র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ, েমচ  (চেমি দাময়ত্ব), বিান-02477762701 (অমিে), বিান-0247776270২ ( াো), বমা াইে: ০১৭৩৩২২২০০২, 01715052677 

    ই-বমইে :  secretary@ jessoreboard.gov.bd 
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2.1 েংস্থাপন িাো 

ক্রমমক  বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি প্রশয়ােনীয় কােেপত্র বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ 

পদ্ধমি 

বে া প্রদান 

েময়েীমা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডা (নাম, 

পদ ী, বিান নম্বর ও 

ইশমইে) 

2.1.1 আনুশিামিক ও বপনিন আিযন্তমরণ বে া (ই-নমর্থর 

মাধ্যশম মনষ্পমি) 

আশ দন, ম মধ, ধারা, 

বেশের্ 

আিযন্তমরণ বে া  ১-৩ মাে প্রিােন ও মহো  িাো 

2.1.2 ছুটি (ম মিন্ন প্রকার ছুটি মঞ্জুর) আিযন্তমরণ বে া (ই-নমর্থর 

মাধ্যশম মনষ্পমি) 

আশ দন, ম মধ, ধারা, 

বেশের্ 

আিযন্তমরণ বে া  দ্রুিির েময় প্রিােন 

2.1.3 পশদান্নমি আিযন্তমরণ বে া (ই-নমর্থর 

মাধ্যশম মনষ্পমি) 

আশ দন, ম মধ, ধারা, 

বেশের্ 

আিযন্তমরণ বে া  দ্রুিির েময় প্রিােন 

2.1.4 শ্রামন্তম শনদন  ছুটি ও িািা মঞ্জুর আিযন্তমরণ বে া (ই-নমর্থর 

মাধ্যশম মনষ্পমি) 

আশ দন, ম মধ আিযন্তমরণ বে া  দ্রুিির েময় প্রিােন ও মহো  িাো 

2.1.5 মেশেকিন বের্ / উচ্চির বের্ প্রদান আিযন্তমরণ বে া (ই-নমর্থর 

মাধ্যশম মনষ্পমি) 

আশ দন, ম মধ, ধারা, 

বেশের্ 

আিযন্তমরণ বে া  ৩-৬ মাে প্রিােন ও মহো  িাো 

2.1.6 ঋণ মঞ্জুর (গৃহ মনম ডাণ ও বমরামি, বমার্র 

োইশকে /কমম্পউর্ার) 

আিযন্তমরণ বে া (ই-নমর্থর 

মাধ্যশম মনষ্পমি) 

আশ দন, ম মধ আিযন্তমরণ বে া  ৩-৬ মাে প্রিােন ও মহো  িাো 

2.1.7 কল্যাণ িহম ে হশি অনুদান মঞ্জুর আিযন্তমরণ বে া (ই-নমর্থর 

মাধ্যশম মনষ্পমি) 

আশ দন, ম মধ  আিযন্তমরণ বে া  ১ মাে প্রিােন ও মহো  িাো 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 একাশর্মমক (বৃ্মি, পাঠ্যক্রম  য়ে ও নাম েংশিাধন) িাো 
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ক্রমমক  বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি 

নােমরক বে া 

প্রশয়ােনীয় কােেপত্র বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদান 

েময়েীমা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডা (নাম, পদ ী, 

বিান নম্বর ও ইশমইে) 

2.2.1 নাম েংশিাধন 

(মনে নাম, মপিার 

নাম, মািার নাম) 

যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর website এর মাধ্যশম 

আশ দনকারীর নাম, মপিার নাম ও মািার নাম 

েংশিাধশনর েন্য আশ দন েহণ করা হয়। প্রমিটি 

আশ দন পশত্রর োশর্থ প্রশয়ােনীয় দামেেকৃি 

কােেপত্র যাচাই  াোই পূ ডক বোর্ ধরশনর ভুে ই- 

িাইশের মাধ্যশম কর্তডপশক্ষর অনুশমাশদর বপ্রমক্ষশি 

েম্পন্ন করা হশয় র্থাশক এ ং েংশিাধন পত্র প্রদান 

করা হয়।  ড় ধরশনর ভুে হশে কােে পত্র যাচাই 

পূ ডক  নাম েংশিাধশনর েিায় আশ দনকারীর 

োক্ষাৎকার েহণ করা হয় এ ং প্রামাণ্য কােেপত্র ও 

েিার মেদ্ধাশন্তর বপ্রমক্ষশি এ ং পর িী ব ার্ ড েিার 

অনুশমাদন োশপশক্ষ েংশিাধন পত্র প্রদান করা হয়।  

১। অনোইশন মনধ ডামরি 

    পূরণকৃি আশ দন িরম 

২। প্রধান মিক্ষক কর্তডক প্রিযয়নপত্র 

৩। েন্ম েনদ/ মপইমে েনদ 

৪। মপিা-মািার NID কার্ ড 

     (প্রশয়ােন বক্ষশত্র) 

৬। ৩০০/- র্াকার নন জুমর্মেয়াে 

স্টাশম্প(মপিা কর্তডক/ মপিা না র্থাকশে 

মািা, চাচা,  ড় িাই, োলু) কর্তডক 

এমিশর্মিশর্র মূে কমপ, মনধ ডামরি মি 

ও েংমিষ্ট অন্যান্য কােে পত্র। 

বে া প্রমি আশ দনকারীর েন্য 

১০০০/- ( এক হাোর) র্াকা মিে 

অনোইশনর বোনােী ব্যাংশক 

বোনােী বে ার মাধ্যশম মিে েমা 

বনয়া হয়। 

ক) বোর্ ভুে 

েংশিাধশনর 

েন্য            ই- 

িাইশের মাধ্যশম 

১০-১৫ মদশনর 

মশধ্য এ ং  ড় 

ধরশনর ভুে ৩০-

৬০ মদশনর মশধ্য 

মনষ্পমি করা 

হশয় র্থাশক। 

১। র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ 

েমচ  (চেমি দাময়ত্ ) 

বিান-02477762701 (অমিে) 

বিান-0247776270২ ( াো) 

বমা াইে: ০১৭৩৩২২২০০২ 

01715052677 

 ই-বমইে :  secretary@ 

jessoreboard.gov.bd 
 
২। বমা: োহাঙ্গীর আেম 

উপ েমচ (একাশর্মমক) 

01914828852 

 

2.2.2  য়ে েংশিাধন  যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর website এর মাধ্যশম 

মনধ ডামরি আশ দন িরম পূরণ কশর আশ দনকারীেণ 

িাশদর  য়ে েংশিাধশনর েন্য আশ দন কশরন।  য়ে 

েংশিাধশনর বক্ষশত্র েকে আশ দনকারীশকই  য়ে 

েংশিাধন কমমটির েিায় উপমস্থি হওয়ার েন্য 

বমা াইে বিাশন  message পাঠাশনা হয়। প্রমিটি 

আশ দনপশত্রর োশর্থ দামেেকৃি কােেপত্র যাচাই 

 াোইপূ ডক  য়ে েংশিাধন কমমটিশি  য়ে 

েংশিাধশনর ম িশয় মেদ্ধান্ত েহণ করা হয়। পর িীশি 

ব াশর্ ডর website -এ প্রার্থীশক অ েি করা হয়।  

ম : দ্র: পরীক্ষার িোিে প্রকাশির িামরে হশি 

০২(দুই)  েশরর মশধ্য  আশ দন করা যায়। দুই  ের 

অমিক্রান্ত হশে আশ দন করার সুশযাে র্থাশক না।  

১। প্রধান মিক্ষক কর্তডক প্রিযয়ন     

পত্র 

২। ৩০০/-র্াকার নন জুমর্মেয়াে  

স্টযাশম্প এমিশর্মির্ 

৩। েন্ম েনদ  

৪। PEC েনদ 

৫।  য়ে প্রমাশণর েন্য মেমিে  

োেডশনর েনদ 

 ১০০০/- (এক হাোর) বোনােী 

ব্যাংশক বোনােী বে ার মাধ্যশম মিে 

েমা বনয়া হয়। 

 য়ে 

েংশিাধশনর 

েন্য ই- 

িাইশের মাধ্যশম 

৩০-৬০ মদশনর 

মশধ্য আশ দনটি 

মনষ্পমি করা 

হয়। 

১। র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ 

েমচ  (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান-02477762701 (অমিে) 

বিান-0247776270২ ( াো) 

বমা াইে: ০১৭৩৩২২২০০২ 

01715052677 

 ই-বমইে :  secretary@ 

jessoreboard.gov.bd 
 
২। বমা: োহাঙ্গীর আেম 

উপ েমচ (একাশর্মমক) 

01914828852 
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2.2.3 

 

 

 

 

বমি 

বেএেমে 

এেএেমে 

এইচএেমে 

মাউমি অমধদপ্তর হশি JSC, SSC, HSC িোিশের 

উপর বমি েংক্রান্ত প্রজ্ঞাপশনর মিমিশি বমির িে 

ব াশর্ ডর website এ-প্রকাি করা হয়।  

মিক্ষামন্ত্রণােয় ও মাউমি অমধদপ্তর 

কর্তডক প্রদি নীমিমাো 

প্রশযােয নয় প্রজ্ঞাপন োমরর 

১৫ মদশনর মশধ্য 

১। র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ 

েমচ  (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান-02477762701 (অমিে) 

বিান-0247776270২ ( াো) 

বমা াইে: ০১৭৩৩২২২০০২ 

01715052677 

 ই-বমইে :  secretary@ 

jessoreboard.gov.bd 
 
২। বমা: োহাঙ্গীর আেম 

উপ েমচ (একাশর্মমক) 

01914828852 

 

2.3 কমন োমি ডে ও বস্টার িাো 

ক্রমমক  বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি 

নােমরক বে া 

প্রশয়ােনীয় কােেপত্র বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদান 

েময়েীমা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডা (নাম, পদ ী, 

বিান নম্বর ও ইশমইে) 

2.3.1 ই-বর্ন্ডাশরর 

মাধ্যশম ম মিন্ন 

প্রকার ক্রয়, 

মনোম ও 

মাোমাে বস্টার 

 

ক্রয় কায ডক্রম েম্পন্ন করা 

প্রমকউরশমন্ট রুেে অনুযায়ী ম মধ বমািাশ ক ৬ মাে-১  ের র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ 

েমচ  

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা 

ব ার্ ড, যশিার 

র্. এএেএম রমিকুর রহমান 

উপ-পমরচােক (মহওমন) 

বিান-02477762697 (অমিে) 

বমা াইে: 01711282546 
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2.4 িত্ত্বা ধান, রক্ষণাশ ক্ষণ ও অনুেন্ধান িাো : 

 

ক্রমমক  বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি প্রশয়ােনীয় কােেপত্র বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদান 

েময়েীমা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডা (নাম, পদ ী, 

বিান নম্বর ও ইশমইে) 

2.4.1 মনরাপিা প্রদান 

েংক্রান্ত 

োমি ডক মনরাপিা, োড়ী বমরামি, পমরষ্কার 

পমরচ্ছন্নিা, অমিশের োড়ীর মেপ অনুমমি 

ট্যযর মেমর্উে আিযন্তমরণ বে া িাৎক্ষমনক 

 

মনরাপিা অমিোর 

এে এম আমনচুর রহমান 

বমা াইে : 01715084584 

2.4.2 

 

রক্ষণাশ ক্ষণ ও 

বমরামি 

েংক্রান্ত 

অমিে ি ন ও কযাম্পাে, পুরািন কক্ষ, ওয়ািরুম, 

দরো, োনাো বমরামি। ি ন রং করা। কমম্পউর্ার 

যন্ত্রাংি, কমম্পউর্ার ল্যা , ইন্টারশনর্ েংশযাে 

ইিযামদ বমরামি  

আিযন্তমরণ চামহদা েম্বমেি আশ দন, 

বেমেমিশকিন 

আিযন্তমরণ বে া ১৫ মদন উপ-েহকারী বপ্রৌকিেী  

েনা  কামাে বহাশেন 

বমা াইে : 01711988112 
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নােমরক বে া, প্রামিষ্ঠামনক বে া ও আিযন্তমরণ বে া 

৩ কশেে ম িাে : 

3.1 অনুশমাদন িাো  

ক্রমমক বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি আশ দশনর োশর্থ প্রশয়ােনীয় 

কােেপত্র 

বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদান 

েময়েীমা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডা (নাম, পদম , 

বিান ও ই-বমইে) 

3.1.১  

কশেে 

স্থাপন/ 

একাদি 

বশ্রমণশি 

পাঠদাশনর 

অনুমমি/এ

কাশর্মমক 

স্বীকৃমি/  

ম িয়, 

ম িাে  

বোো/ 

কশেশের 

নাম 

পমর িডন। 

েংমিষ্ট ম িশয় মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র পমরদি ডশনর 

অনুমমিপত্রেহ এ ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ ‘‘ই-অমিে 

ম্যাশনেশমন্ট” বমনু বর্থশক প্রশয়ােনীয় েংযুমিেহ 

অনোইশন আশ দন করশি হয়। আশ দন প্রামপ্তর পর 

েশরেমমন পমরদি ডন কশর প্রচমেি নীমিমাো অনুোশর 

পমরদি ডন প্রমিশ দন মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র মিামশির েন্য 

বপ্ররণ করা হয়।  

মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র েম্মমিপত্র পাওয়ার পর েম্মমিপত্রটি 

অধ্যশক্ষর আশ দনপত্রেহ একই অনোইন আইমর্শি 

আপশোর্ করশি হয়। প্রচমেি নীমিমাোর িিডামদ পূরণ 

োশপশক্ষ প্রামর্থ ডি অনুমমি প্রদান করা হয় এ ং 

অনুমমিপত্র ওশয় োইশর্ এ ং অনোইন আইমর্শি 

আপশোর্ করা হয়।  

১. অধ্যশক্ষর আশ দনপত্র, 

২। মিক্ষামন্ত্রণােশয়র 

অনুমমিপত্র/েম্মমিপত্র। 

 

কশেে স্থাপন : ১০,০০০/- (দি 

হাোর র্াকা) 

পাঠদাশনর অনুমমি: ১০,০০০/- (দি 

হাোর র্াকা) 

একাশর্মমক স্বীকৃমি: ১০,০০০/- (দি 

হাোর র্াকা) 

কশেশের নাম পমর িডন: ১৫,০০০/- 

(দি হাোর র্াকা) 

ম িয় বোো : ৩০০০/- (মিন 

হাোর) র্াকা 

ম িাে বোো: ৬,০০০/- (েয় হাোর) 

র্াকা। 

এ ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র ‘‘বোনােী 

বে া” বমনু বর্থশক েংমিষ্ট োশি 

বোনােী বে ার িরম মপ্রন্ট কশর 

বোনােী ব্যাংশকর বয বকান িাোয় 

বে া মি েমা মদশি হশ ।  

 

পমরদি ডন 

প্রমিশ দন 

বপ্ররণ: 

অনোইশন 

আশ দন প্রামপ্তর 

পর ১৫ 

কম ডমদ ে। 

 

প্রামর্থ ডি অনুমমি 

প্রদান: মিক্ষা 

মন্ত্রণােশয়র 

েম্মমিপত্রেহ 

অনোইশন 

আশ দন প্রামপ্তর 

পর ০৩ 

কম ডমদ ে।  

ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) উপ-কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে 

বিান: 02477762691 (অমিে) 

 

3.1.২ প্রমিষ্ঠাশনর 

স্বীকৃমি 

ন ায়ন  

স্বীকৃমি ন ায়শনর (৩  েশরর েন্য) মনধ ডামরি মিে 

বোনােী বে ার মাধ্যশম েমা মদশয় প্রশয়ােনীয় 

কােেপত্রেহ অনোইশন আশ দন দামেে করশি হয়। 

আশ দন অনুশমামদি হশে স্বীকৃমি ন ায়ন পত্র ব াশর্ ডর 

আশ দন আইমর্শি এ ং ওশয় োইশর্ আপশোর্ করা 

হয়। 

১. মনধ ডামরি িথ্য িরম পূরণ ২) 

ম েি মিন  েশরর োত্র/োত্রী েংখ্যা 

ও পরীক্ষার িোিে ৩) েংরমক্ষি ও 

োধারণ িহম শের ব্যাংক েনদ ৪) 

েমমর হােনাোদ োেনা পমরশিাশধর 

রমেদ ৫) মিক্ষক/কম ডচারীর িামেকা 

৬) ম জ্ঞানাোশরর িথ্য ৭) 

োইশেমরশি  ইশয়র িথ্য ৮) ে ডশিি 

অমর্র্ মরশপার্ ড ৯) ম েি অর্থ ড  েশরর 

আয়-ব্যয় মহো  ম  রণী ১০)  িডমান 

কমমটি অনুশমাদন পত্র ১১) ে ডশিি 

স্বীকৃমি ন ায়ন পত্র। 

১০,০০০/- (দি হাোর) র্াকা। 

এ ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র ‘‘বোনােী 

বে া” বমনু বর্থশক েংমিষ্ট োশি 

বোনােী বে ার িরম মপ্রন্ট কশর 

বোনােী ব্যাংশকর বয বকান িাোয় 

বে া মি েমা মদশি হশ ।  

 

েশ ডাচ্চ ২০  

কম ডমদ ে 

ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) উপ-কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে 

বিান: 02477762691 (অমিে) 

 



7        অফিস কফি 

 

3.1.৩ মন ডাহী 

কমমটি/ 

এর্হক 

কমমটি/ 

েিমন ডং  মর্  

অনুশমাদন 

 ব েরকামর স্তশরর মিক্ষা প্রমিষ্ঠাশনর ম্যাশনমেং 

কমমটি/েিমন ডং  মর্ েঠন েংক্রান্ত প্রম ধানমাো-২০০৯ 

অনুযায়ী মন ডাহী কমমটি/এর্হক কমমটি/েিমন ডং  মর্ 

অনুশমাদশনর েন্য মনধ ডামরি মিে বোনােী বে ার 

মাধ্যশম েমা মদশয় অনোইশন আশ দন করশি হয়।  

মন ডাহী কমমটি/এর্হক কমমটি/েিমন ডং  মর্ অনুশমাদন 

েংক্রান্ত পত্র ব ার্ ডর ওশয় োইশর্ এ ং অনোইন 

আইমর্শি আপশোর্ করা হয়।  

ক) মন ডাহী কমমটি: ১) েংস্থা 

পমরচামেি হশে েংস্থার অনুশমাদশনর 

কমপ ২) প্রমিষ্ঠািা ও দািা েদশের 

দাশনর প্রামাণ্য কােেপত্র ৩) বেো 

প্রিােক কর্তডক দুইেন েদে 

মশনানয়শনর কমপ 

ে) এর্হক কমমটি: ১) েিাপমি 

মহশেশ  মিন েশনর নাশমর প্রস্তা  ২) 

বেো প্রিােক/উপশেো মন ডাহী 

অমিোর কর্তডক একেন অমিিা ক 

েদে ৩) বেো মিক্ষা অমিোর 

কর্তডক এক েন মিক্ষক েদে 

মশনানয়শনর কমপ ৪) পূশ ডর েিমন ডং 

 মর্/পমরচােনা কমমটির 

অনুশমাদনপত্র। 

ে) েিমন ডং  মর্: ১) েিাপমি মহশেশ  

প্রম ধানমাোর ৫(৩) উপধারা 

বমািাশ ক মিনেশনর নাশমর প্রস্তা  

২) মপ্রোইমর্ং অমিোর মনশয়ােপত্র 

৩) মন ডাচনী িিমেে ৪)  বিার্ার 

িামেকা ৫) চূড়ান্ত প্রার্থী িামেকা ৬) 

িোিে ৭) বরজুশেিন  

৩০০০/- (মিন হাোর) র্াকা। 

বোনােী ব্যাংশকর অন-োইন বে া 

“বোনােী বে া” এর মাধ্যশম মি 

েমা বদয়া যাশ । যশিার মিক্ষা 

ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র মাধ্যশম 

েংগৃহীি বোনােী বে ার রমিশদর 

ম পরীশি মনধ ডামরি মি মনকর্ িী 

বোনােী ব্যাংশক েমা মদশি হশ । 

৭ (োি) 

কম ডমদ ে 

ক) কশেে পমরদর্িক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) উপ-কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে 

বিান: 02477762691 (অমিে) 

 

3.1.৪ আমপে এন্ড 

আরম শেিন 

কমমটি 

(কশেে 

পয ডায়) 

কশেশের মিক্ষক কম ডকিডাশদর চাকুরী হশি 

অব্যাহমি/চূড়ান্ত  রোশস্তর প্রস্তা  অনুশমাদশনর েন্য  া 

কশেশের মিক্ষক বকান প্রমিকার প্রার্থ ডনা কশর আমপে 

এন্ড আরম শেিন কমমটির কাশে আশ দন দামেে করশি 

পাশরন। উিয় পশক্ষর উপমস্থমিশি শুনানী েহণ কশর 

আশ দন পরীক্ষা মনরীক্ষাপূ ডক অনুশমাদন/ ামিে করার 

মেদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। 

 াদী ও ম  াদীর  িশব্যর েমর্থ ডশন 

যা িীয় কােেপত্র। 

১। ব্যমির বক্ষশত্র ২,০০০/- র্াকা, 

২। প্রমিষ্ঠাশনর বক্ষশত্র ৪,০০০/- র্াকা  

এ ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র ‘‘বোনােী 

বে া” বমনু বর্থশক েংমিষ্ট োশি 

বোনােী বে ার িরম মপ্রন্ট কশর 

বোনােী ব্যাংশকর বয বকান িাোয় 

বে া মি েমা মদশি হশ ।  

আমপে এন্র্ 

আরম শেিন 

কমমটির মেদ্ধান্ত 

েহশণর পর 

েশ ডাচ্চ ১০  

কম ডমদ ে। 

ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 
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৩.২ মন ন্ধন িাো 

ক্রমমক বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি আশ দশনর োশর্থ প্রশয়ােনীয় 

কােেপত্র 

বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ 

পদ্ধমি 

বে া প্রদান েময়েীমা দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডা (নাম, পদম , 

বিান ও ই-বমইে) 

3.২.1 একাদি বশ্রমণর 

োত্র/োত্রীশদর িমিড ও 

বরমেশেিন 

েংমিষ্ট  েশরর িমিড 

নীমিমাো অনুযায়ী 

মনধ ডামরি েমশয় িমিড এ ং 

বরমেশেিন অনোইশন 

েম্পন্ন করা হয়। 

 

 

িমিড ম জ্ঞমপ্ত অনুযায়ী 

 

 

 

িমিড ম জ্ঞমপ্ত অনুযায়ী 

 

িমিড ম জ্ঞমপ্ত অনুযায়ী 

মনমদ ডষ্ট েমশয় কায ডামদ 

েম্পন্ন করা হয়। 

ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) উপ-কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে 

বিান: 02477762691 (অমিে) 

 

3.২.2  

ম িয়/িাো পমর িডন 

মিক্ষার্থীশক মনধ ডামরি 

আশ দন িরম পূরণ কশর 

কশেশে দামেে করশি হয়। 

েংমিষ্ট কশেেশক েেইন 

প্যাশনে বর্থশক অনোইশন 

আশ দন ো মমর্ করশি 

হয়। বোনােী বে ায় মি 

েমা মদশে আশ দশনর কাে 

েম্পন্ন হয়। ব ার্ ড কর্তডক 

অনুশমাদশনর পর কশেে 

েেইন প্যাশনশে অনুমমিপত্র 

আপশোর্ করা হয়। 

 

১। পূরণকৃি আশ দন িরম  

(আশ দন িরম এ ব াশর্ ডর 

ওশয় োইশর্র র্াউনশোর্ 

বমনুশি পাওয়া যাশ ।) 

 

আশ দন ো মমর্ করার পর 

’বোনােী বে া মপ্রন্ট’ অপিন 

বর্থশক মনধ ডামরি মিেহ 

অশর্াশেনাশরশর্র্ বোনােী 

বে া িরম মপ্রন্ট কশর 

বোনােী ব্যাংশকর বয বকান 

িাোয় মি েমা মদশি হশ । 

 

আশ দশনর কাে েম্পন্ন 

হ ার পর ০১ (এক) 

কায ডমদ ে। 

ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) উপ-কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে 

বিান: 02477762691 (অমিে) 

) 

3.২.3 একাদি ও দ্বাদি বশ্রমণর 

োড়পত্র  

োড়পশত্রর মাধ্যশম িমিডর 

বযৌমিক কারণ প্রদি ডন এ ং 

প্রামর্থ ডি কশেশে িমিডর 

ন্যযনিম বযাগ্যিা এ ং 

আেন শূন্য র্থাকা োশপশক্ষ 

মিক্ষার্থীশক মনধ ডামরি 

আশ দন িরম পূরণ কশর 

উিয় কশেশের েম্মমি 

মনশয়  িডমান কশেশে 

দামেে করশি হয়। েংমিষ্ট 

১। োড়পত্র চাওয়ার 

(অমিিা শকর  দেী/ 

 ােস্থান পমর িডন ইিযামদ)  

স্বপশক্ষ প্রমাণপত্র। 

আশ দন িরম এ ব াশর্ ডর 

ওশয় োইশর্র র্াউনশোর্ 

বমনুশি পাওয়া যাশ ।  

৮০০/- (আর্িি) র্াকা। 

আশ দন ো মমর্ করার পর 

’বোনােী বে া মপ্রন্ট’ অপিন 

বর্থশক মনধ ডামরি মিেহ 

অশর্াশেনাশরশর্র্ বোনােী 

বে া িরম মপ্রন্ট কশর 

বোনােী ব্যাংশকর বয বকান 

িাোয় মি েমা মদশি হশ । 

 

আশ দশনর কাে েম্পন্ন 

হ ার পর ০১ (এক) 

কায ডমদ ে। 

ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) উপ-কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে 

বিান: 02477762691 (অমিে) 
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কশেেশক কশেশে েেইন 

প্যাশনে বর্থশক অনোইশন 

আশ দন ো মমর্ করশি 

হয়। বোনােী বে ায় মি 

েমা মদশে এ ং প্রামর্থ ডি 

কশেে (ব াশর্ ডর অিযন্তশর 

োড়পশত্রর েন্য)  িার 

েেইন প্যাশনশে আশ দন 

‘অযাপ্রুি’ করশে আশ দশনর 

কাে েম্পন্ন হয়।  

3.২.4 িমিড  ামিে মিক্ষার্থীশক মনধ ডামরি 

আশ দন িরম পূরণ কশর 

কশেশে দামেে করশি হয়। 

েংমিষ্ট কশেেশক েেইন 

প্যাশনে বর্থশক অনোইশন 

আশ দন ো মমর্ করশি 

হয়। বোনােী বে ায় মি 

েমা মদশে আশ দশনর কাে 

েম্পন্ন হয়। ব ার্ ড কর্তডক 

অনুশমাদশনর পর কশেে 

েেইন প্যাশনশে অনুমমিপত্র 

আপশোর্ করা হয়। 

১। এেএেমে/েমমাশনর 

একাশর্মমক োন্সমক্রশের 

িশর্াকমপ। 

২। মন ন্ধন কার্ ড মপ্রন্ট হশয় 

র্থাকশে মূে মন ন্ধন কার্ ড। 

(আশ দন িরম এ ব াশর্ ডর 

ওশয় োইশর্র র্াউনশোর্ 

বমনুশি পাওয়া যাশ ।) 

আশ দন ো মমর্ করার পর 

’বোনােী বে া মপ্রন্ট’ অপিন 

বর্থশক মনধ ডামরি মিেহ 

অশর্াশেনাশরশর্র্ বোনােী 

বে া িরম মপ্রন্ট কশর 

বোনােী ব্যাংশকর বয বকান 

িাোয় মি েমা মদশি হশ । 

আশ দন েম্পন্ন হ ার পর 

০১ কম ডমদ ে 

ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) উপ-কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে 

বিান: 02477762691 (অমিে) 

 

3.২.5 মদ্ব-নকে মন ন্ধন কার্ ড যশিার ব াশর্ ডর মনধ ডামরি 

আশ দন িরশম কশেশের 

অধ্যশক্ষর সুপামরিেহ 

আশ দন ব াশর্ ড েমা মদশি 

হয়। আশ দন যুমিযুি হশে 

মদ্ব-নকে মন ন্ধন কার্ ড 

মিক্ষার্থীর হাশি হাশি প্রদান 

করা হয়। 

১) মন ন্ধন কার্ ড 

হামরশয়শে/নষ্ট হশয়শে মশম ড 

স্থানীয় র্থানায় করা মেমর্র 

কমপ।  

    ৪০০/- (চারিি)র্াকা  

বোনােী ব্যাংশকর অন-

োইন বে া “বোনােী বে া” 

এর মাধ্যশম মি েমা বদয়া 

যাশ । যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর 

ওশয় োইশর্র মাধ্যশম 

েংগৃহীি বোনােী বে ার 

রমিশদর ম পরীশি বোনােী 

ব্যাংশকর বয বকান িাোয় 

মি েমা মদশি হশ । 

 ০১ কম ডমদ ে ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) উপ-কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে 

বিান: 02477762691 (অমিে) 
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3.৩ ক্রীড়া িাো 

ক্রমমক বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি আশ দশনর োশর্থ প্রশয়ােনীয় 

কােেপত্র 

বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ 

পদ্ধমি 

বে া প্রদান েময়েীমা দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডা (নাম, পদম , 

বিান ও ই-বমইে) 

3.৩.1  
 

আন্ত:কশেে ক্রীড়া 

প্রমিশযামেিা  (যশিার 

মিক্ষা ব াশর্ ডর 

আওিাধীন কশেে ও 

উচ্চ মাধ্যমমক পয ডায়) 

পমরচােনা 

যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর 

বোর্ ডে  কমমটির েিার 

মেদ্ধান্ত অনুযায়ী 

প্রমিশযামেিার ইশিন্ট 

মন ডাচনপূ ডক  াশের্ 

অনুশমাদন কশর 

কর্তডপশক্ষর মনশদ ডিক্রশম 

প্রমিশযামেিা 

আশয়ােশনর ব্য স্থা েহণ 

করা হয়। 

  ৪৫মদন ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) ক্রীড়া অমিোর 

আ.ি.ম. আিাফুশদৌো টিশর্া 

বিান : 01711964504 

ই-বমইে : 

 

 

3.৩.2  ঢাকা মিক্ষা ি ন কর্তডক 

োমরকৃি িীিকােীন 

স্কুে, মাদরাো ও 

কামরেমর মিক্ষা ক্রীড়া 

েমমমির বপ্রাোম 

আঞ্চমেক পয ডাশয়র 

(বোোপ অঞ্চে) 

বেোধুো ও ক্রীড়া 

প্রমিশযামেিা পমরচােনা 

এ ং  াস্ত ায়ন কাশে 

েহশযামেিা প্রদান 

উপ-পমরচােক, 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা 

খুেনা ও  মরিাে অঞ্চে 

এর েহশযামেিায় খুেনা 

অঞ্চশের ১০টি বেো ও 

 মরিাে অঞ্চশের ৬টি 

বেোর চযামম্পয়ন টিম 

ও ১ম,২য় স্থান 

অমধকারী এযার্থশের্শদর 

ঢাকা মিক্ষা ি শনর 

মিিার ও 

সূমচ অনুযায়ী কর্তডপশক্ষর 

  মনমধ ডামরি 

৩মদন 

ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) ক্রীড়া অমিোর 

আ.ি.ম. আিাফুশদৌো টিশর্া 

বিান : 01711964504 

ই-বমইে : 
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মনশদ ডিক্রশম 

প্রমিশযামেিা 

আশয়ােশনর ব্য স্থা েহণ  

করা হশয় র্থাশক। 

3.৩.3  ঢাকা মিক্ষা ি ন কর্তডক 

োমরকৃি েীষ্মকােীন 

স্কুে, মাদরাো ও 

কামরেমর মিক্ষা ক্রীড়া 

েমমমির বপ্রাোম 

আঞ্চমেক পয ডাশয়র 

(বোোপ অঞ্চে) 

বেোধুো ও োঁিার 

প্রমিশযামেিা পমরচােনা 

এ ং  াস্ত ায়ন কাশে 

েহশযামেিা প্রদান 

উপ-পমরচােক মাধ্যমমক 

ও উচ্চ মিক্ষা খুেনা ও 

 মরিাে অঞ্চে এর 

েহশযামেিায় খুেনা 

অঞ্চশের ১০টি বেো ও 

 মরিাে অঞ্চশের ৬টি 

বেোর চযামম্পয়ন টিম 

ও ১ম,২য় স্থান 

অমধকারী োঁিারুশদর 

ঢাকা মিক্ষা ি শনর 

মিিার ও 

সূমচ অনুযায়ী কর্তডপশক্ষর 

মনশদ ডিক্রশম 

প্রমিশযামেিা ব্য স্থা 

েহণ  করা হশয় র্থাশক। 

  মনমধ ডামরি 

৩মদন 

ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) ক্রীড়া অমিোর 

আ.ি.ম. আিাফুশদৌো টিশর্া 

বিান : 01711964504 

ই-বমইে : 

 

 

3.৩.4  যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর 

আওিাধীন 

অঞ্চেেমূশহর স্কাউর্ে ও 

োে ড োইর্ কায ডক্রম 

পমরচােনা ও উন্নয়শন 

েহশযামেিা প্রদান 

যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর 

আওিাধীন মাধ্যমমক 

পয ডাশয়র প্রমিষ্ঠানেমূহ 

হশি এ ব াশর্ ডর মহো  

েহণ িাোর মাধ্যশম 

আদায়কৃি স্কাউর্ে ও 

  জুোই বর্থশক জুন ১টি 

অর্থ ড  ের 

ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) ক্রীড়া অমিোর 

আ.ি.ম. আিাফুশদৌো টিশর্া 

বিান : 01711964504 
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োে ডোইর্ মিশের  

বিয়ারমামনর মহো অর্থ ড 

ব াশর্ ডর বচয়াম্যান 

মশহাদশয়র মনশদ ডশি 

েংমিষ্ট অঞ্চেশক 

ব াশর্ ডর মহো  প্রদান 

িাোর মাধ্যশম প্রদাশনর 

ব্য স্থা েহণ করা হয়। 

ই-বমইে : 

 

 

3.৩.5  োিীয় ক্রীড়া 

বির্াশরিন আশয়ামেি 

প্রমিশযামেিায় যশিার 

মিক্ষা ব াশর্ ডর 

টিমেমূশহর অংিেহণ। 

োিীয় 

বির্াশরিনেমূশহর 

পশত্রর সূমচ অনুযায়ী 

ব াশর্ ডর ক্রীড়া িাোর 

িাইশে এ ব াশর্ ডর 

বচয়ারম্যান মশহাদশয়র 

অনুশমাদন েহণপূ ডক 

প্রমিশযামেিায় 

অংিেহশণর েশক্ষয টিম 

বপ্ররণ করা হয়। 

   েরব্যাপী ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) ক্রীড়া অমিোর 

আ.ি.ম. আিাফুশদৌো টিশর্া 

বিান : 01711964504 

ই-বমইে : 

 

3.৩.6  উপশেো, বেো, অঞ্চে 

ও োিীয় পয ডাশয় স্কুে, 

মাদরাো, ও কামরেমর 

মিক্ষা ক্রীড়া েমমমির 

প্রমিশযামেিা 

পমরচােনার কাশে 

েহশযামেিা প্রদান 

যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর আওিাধীন 

মাধ্যমমক পয ডাশয় প্রমিষ্ঠানেমূহ 

হশি অত্র ব াশর্ ডর মহো  েহণ 

িাোর মাধ্যশম স্কুে ক্রীড়া ও ক্রীড়া 

অমধভুমি মিশের বিয়ারমামনর 

মহো অর্থ ড ব াশর্ ডর বচয়াম্যান 

মশহাদশয়র মনশদ ডশি েংমিষ্ট 

পক্ষশক ব াশর্ ডর মহো  প্রদান 

িাোর মাধ্যশম প্রদাশনর ব্য স্থা 

েহণ করা হয়। 

   েরব্যাপী ক) কশেে পমরদি ডক 

মদন বমাহন দাে (চেমি দাময়ত্ব) 

বিান: 0247776269৮ (অমিে) 

ই বমইে: 

ic@jessoreboard.gov.bd 

 

ে) ক্রীড়া অমিোর 

আ.ি.ম. আিাফুশদৌো টিশর্া 

বিান : 01711964504 

ই-বমইে : 
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নােমরক বে া, প্রামিষ্ঠামনক বে া ও আিযন্তমরণ বে া  

৪ ম দ্যােয় ম িাে : 

4.1 অনুশমাদন িাো 

ক্রমমক  বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি প্রশয়ােনীয় কােেপত্র বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদান 

েময়েীমা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কম ডকিডা (নাম,পদম ,বিান 

নম্বর ও ইশমইে) 

4.1.1 মনম্ন মাধ্যমমক 

ম দ্যােশয়র 

পাঠদাশনর 

অনুমমি 

 

মিক্ষা ি ড শুরুর কমপশক্ষ ০৬ (েয়) মাে পূশ ড অনুমমি মি 

েমা মদশয় ব াশর্ ড মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র পমরদি ডন েংক্রান্ত পত্রেহ  

অনোইশন আশ দন করশি হয়। প্রস্তাম ি ম দ্যােয়টি 

েশরেমমশন পমরদি ডন করা হয়। মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র মনশদ ডমিি 

েক বমািাশ ক পমরদি ডন প্রমিশ দন মিক্ষা মন্ত্রণােশয় বপ্ররণ 

করা হয়। মিক্ষা মন্ত্রণােয় পাঠদাশনর অনুমমির ম িশয় েম্মমি 

জ্ঞাপন করশে চূড়ান্তপত্র ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ আপশোর্ করা 

হয়। 

 

১) ম দ্যােশয়র নাশম িিডমুি েমমর 

দমেে, নাম োমরে পচ ডা ও অেণ্ড েনদ  

২) হােনাোদ োেনা পমরশিাশধর রমিদ 

৩) মিক্ষক-কম ডচারীর নাশমর িামেকা, 

মনশয়াে েংক্রান্ত যা িীয় কােেপত্র ও 

েনদপত্র (মন ন্ধনকৃি) ৪) পাশ্বড িী 

০৪(চারটি) প্রমিষ্ঠাশনর অনাপমিপত্র ও 

বশ্রমণমিমিক মিক্ষার্থীর িামেকা (স্ব-স্ব 

ম দ্যােশয়র প্যাশর্) ৫) পাশ্বড িী 

০৪(চারটি) ম দ্যােশয়র দূরশত্বর েনদ ৬) 

বশ্রমণমিমিক মিক্ষার্থীর িামেকা এ ং 

োইশেমরশি ১০০০  ইশয়র িামেকা ৭) 

োধারণ িহম শে ৩০,০০০/-র্াকা এ ং 

েংরমক্ষি িহম শে ৩০,০০০/- র্াকার 

ব্যাংক েনদ ৮) বেো প্রিােক/উপশেো 

মন ডাহী অমিোর কর্তডক ম দ্যােয় প্রমিষ্ঠা 

েম্পশকড অনাপমিপত্র ০৯) ৩০০/- র্াকার 

ননজুমর্মেয়াে স্টযাশম্প অঙ্গীকারনামা 

১০) এোকার েনেংখ্যার েনদপত্র। ১১) 

ব্যমি নাশম ম দ্যােশয়র নামকরণ  া দ 

ম দ্যােয় িহম শে ৬,০০০০০/-(েয় েক্ষ) 

র্াকা েমা বদয়ার ব্যাংক েনদ। 

৮০০০/-(আর্ হাোর) র্াকা। বোনােী 

বে ার মাধ্যশম মি েমা বদয়া যাশ । 

ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র মাধ্যশম েংগৃহীি 

বোনােী বে ার রমিশদর ম পরীশি 

মনধ ডামরি মি বয বকান বোনােী ব্যাংক 

বর্থশক েমা বদয়া যাশ । 

 

 

মিক্ষা মন্ত্রণােয় 

েম্মমি জ্ঞাপশনর 

পর ০৩ (মিন) 

কম ডমদ ে 

 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

@gmail.com 

 

mailto:is@jessoreboard.gov.bd
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4.1.2 মাধ্যমমক 

ম দ্যােশয়র 

পাঠদাশনর 

অনুমমি 

 

 

মিক্ষা ি ড শুরুর কমপশক্ষ ০৬(েয়) মাে পূশ ড অনুমমি মি েমা 

মদশয় ব াশর্ ড মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র পমরদি ডন েংক্রান্ত পত্রেহ  

অনোইশন আশ দন করশি হয়। প্রস্তাম ি ম দ্যােয়টি 

েশরেমমশন পমরদি ডন করা হয়। মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র মনশদ ডমিি 

েক বমািাশ ক পমরদি ডন প্রমিশ দন মিক্ষা মন্ত্রণােশয় বপ্ররণ 

করা হয়। মিক্ষা মন্ত্রণােয় পাঠদাশনর অনুমমির ম িশয় েম্মমি 

জ্ঞাপন করশে চূড়ান্তপত্র ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ আপশোর্ করা 

হয়। 

 

 

১) ম দ্যােশয়র নাশম িিডমুি েমমর 

দমেে, নাম োমরে পচ ডা ও অেন্ড েনদ  

২) হােনাোদ োেনা পমরশিাশধর রমিদ 

৩) মিক্ষক-কম ডচারীর নাশমর িামেকা, 

মনশয়াে েংক্রান্ত যা িীয় কােেপত্র ও 

েনদপত্র (মন ন্ধনকৃি) ৪) পাশ্বড িী 

০৪(চারটি) প্রমিষ্ঠাশনর অনাপমিপত্র ও 

বশ্রমণমিমিক মিক্ষার্থীর িামেকা (স্ব-স্ব 

ম দ্যােশয়র প্যাশর্) ৫) পাশ্বড িী 

০৪(চারটি) ম দ্যােশয়র দূরশত্বর েনদ ৬) 

বশ্রমণমিমিক মিক্ষার্থীর িামেকা এ ং 

োইশেমরশি ২০০০  ইশয়র িামেকা ৭) 

োধারণ িহম শে ৩০,০০০/-র্াকা এ ং 

েংরমক্ষি িহম শে ৫০,০০০/- র্াকার 

ব্যাংক েনদ ৮) বেো প্রিােক/উপশেো 

মন ডাহী অমিোর কর্তডক ম দ্যােয় প্রমিষ্ঠা 

েম্পশকড অনাপমিপত্র ৯) ম্যাশনমেং 

কমমটির বরজুশেিশনর কমপ ১০) 3০০/- 

র্াকার ননজুমর্মেয়াে স্টযাশম্প 

অঙ্গীকারনামা ১১) এোকার েনেংখ্যার 

েনদপত্র।১২) ব্যমি নাশম ম দ্যােশয়র 

নামকরণ  া দ ম দ্যােয় িহম শে 

১০,০০,০০০/- (দি েক্ষ) র্াকা েমা 

বদয়ার ব্যাংক েনদ। 

৮০০০/- র্াকা। বোনােী বে ার মাধ্যশম 

মি েমা বদয়া যাশ । ব াশর্ ডর 

ওশয় োইশর্র মাধ্যশম েংগৃহীি বোনােী 

বে ার রমিশদর ম পরীশি মনধ ডামরি মি 

বয বকান বোনােী ব্যাংক বর্থশক েমা 

বদয়া যাশ । 

 

মিক্ষা মন্ত্রণােয় 

েম্মমি জ্ঞাপশনর 

পর ০৩ (মিন) 

কম ডমদ ে 

 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

@gmail.com 

 

4.1.৩  

মনম্ন মাধ্যমমক 

ম দ্যােশয়র 

একাশর্মমক 

অস্থায়ী 

স্বীকৃমি 

 

 

স্বীকৃমি প্রামপ্তর েশক্ষয কমপশক্ষ ০১(এক)  ার পা মেক 

পরীক্ষায় অংিেহণ করশি হশ । মনধ ডামরি মি বোনােী বে ার 

মাধ্যশম েমা মদশয় প্রশয়ােনীয় কােেপত্রেহ ব াশর্ ড অনোইশন 

আশ দন করশি হয়। প্রশয়ােনীয় কােেপত্র প্রামপ্তর পর 

েশরেমমশন ম দ্যােয়টি পমরদি ডন করা হয়। েশরেমমশন 

পমরদি ডশনর প্রমিশ দন ম দ্যােয় মঞ্জুমর কমমটির েিায় 

উপস্থাপন করা হয়। ম দ্যােয় মঞ্জুমর কমমটি যাচাইপূ ডক ১৯৯৭ 

োশের ব েরকামর উশদ্যাশে মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র প্রিােমনক 

আওিাধীন মিক্ষা প্রমিষ্ঠান ( স্কুে, কশেে, মাদ্রাো) স্থাপন, 

চালুকরণ ও স্বীকৃমি প্রদাশনর বক্ষশত্র অনুেরণীয় নীমিমাোয় 

 মণ ডি িিড পূরণ করশে স্বীকৃমি প্রদান করা হয়। একাশর্মমক 

অস্থায়ী স্বীকৃমিপত্র ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ আপশোর্ করা হয়। 

১) ম দ্যােশয়র নাশম িিডমুি েমমর 

দমেে, নাম োমরে পচ ডা ও অেন্ড েনদ  

২) হােনাোদ োেনা পমরশিাশধর রমিদ 

৩) মিক্ষক-কম ডচারীর নাশমর িামেকা, 

মনশয়াে েংক্রান্ত যা িীয় কােেপত্র ও 

েনদপত্র (মন ন্ধনকৃি) ৪) বশ্রমণমিমিক 

মিক্ষার্থীর িামেকা এ ং োইশেমরশি 

১০০০  ইশয়র িামেকা ৫) োধারণ 

িহম শে ৩০,০০০/-র্াকা এ ং েংরমক্ষি 

িহম শে ৩০,০০০/- র্াকার ব্যাংক েনদ 

৬) মন ডাহী কমমটির বরজুশেিশনর কমপ 

৭) ম েি ০৩ (মিন)  েশরর বেএেমে 

পরীক্ষার িোিে। 

৬০০০/- র্াকা। বোনােী বে ার মাধ্যশম 

মি েমা বদয়া যাশ । ব াশর্ ডর 

ওশয় োইশর্র মাধ্যশম েংগৃহীি বোনােী 

বে ার রমিশদর ম পরীশি মনধ ডামরি মি 

বয বকান বোনােী ব্যাংক বর্থশক েমা 

বদয়া যাশ । 

 

ম দ্যােয় মঞ্জুমর 

কমমটির েম্মমির 

পর ০২(দুই) 

কম ডমদ ে 

 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

mailto:is@jessoreboard.gov.bd
mailto:is@jessoreboard.gov.bd
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@gmail.com 

 

4.1.4 মাধ্যমমক 

ম দ্যােশয়র 

একাশর্মমক 

অস্থায়ী 

স্বীকৃমি 

 

স্বীকৃমি প্রামপ্তর েশক্ষয কমপশক্ষ ০১(এক)  ার পা মেক 

পরীক্ষায় অংিেহণ করশি হশ । মনধ ডামরি মি বোনােী বে ার 

মাধ্যশম েমা মদশয় প্রশয়ােনীয় কােেপত্রেহ ব াশর্ ড অনোইশন 

আশ দন করবি হয়। প্রশয়ােনীয় কােেপত্র প্রামপ্তর পর 

েশরেমমশন ম দ্যােয়টি পমরদি ডন করা হয়। েশরেমমশন 

পমরদি ডশনর প্রমিশ দন ম দ্যােয় মঞ্জুমর কমমটির েিায় 

উপস্থাপন করা হয়। ম দ্যােয় মঞ্জুমর কমমটি যাচাইপূ ডক ১৯৯৭ 

োশের ব েরকামর উশদ্যাশে মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র প্রিােমনক 

আওিাধীন মিক্ষা প্রমিষ্ঠান ( স্কুে, কশেে, মাদ্রাো) স্থাপন, 

চালুকরণ ও স্বীকৃমি প্রদাশনর বক্ষশত্র অনুেরণীয় নীমিমাোয় 

 মণ ডি িিড পূরণ করশে স্বীকৃমি প্রদান করা হয়। একাশর্মমক 

অস্থায়ী স্বীকৃমিপত্র ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ আপশোর্ করা হয়। 

১) ম দ্যােশয়র নাশম িিডমুি েমমর 

দমেে, নাম োমরে পচ ডা ও অেন্ড েনদ  

২) হােনাোদ োেনা পমরশিাশধর রমিদ 

৩) মিক্ষক-কম ডচারীর নাশমর িামেকা, 

মনশয়াে েংক্রান্ত যা িীয় কােেপত্র ও 

েনদপত্র(মন ন্ধনকৃি) ৪) বশ্রমণমিমিক 

মিক্ষার্থীর িামেকা এ ং োইশেমরশি 

২০০০  ইশয়র িামেকা ৫) োধারণ 

িহম শে ৩০,০০০/-র্াকা এ ং েংরমক্ষি 

িহম শে ৫০,০০০/- র্াকার ব্যাংক েনদ 

৬) ম্যাশনমেং কমমটির বরজুশেিশনর 

কমপ ৭) ম েি ০৩ (মিন)  েশরর 

এেএেমে পরীক্ষার িোিে। 

৮০০০/- র্াকা। বোনােী বে ার মাধ্যশম 

মি েমা বদয়া যাশ । ব াশর্ ডর 

ওশয় োইশর্র মাধ্যশম েংগৃহীি বোনােী 

বে ার রমিশদর ম পরীশি মনধ ডামরি মি 

বয বকান বোনােী ব্যাংক বর্থশক েমা 

বদয়া যাশ । 

 

 

ম দ্যােয় মঞ্জুমর 

কমমটির েম্মমির 

পর ০২(দুই) 

কম ডমদ ে 

 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

@gmail.com 

 

4.1.৫ স্বীকৃমি 

ন ায়ন 

 

স্বীকৃমি ন ায়শনর েশক্ষয মনধ ডামরি মি বোনােী বে ার মাধ্যশম 

েমা মদশয় প্রশয়ােনীয় কােেপত্রেহ ব াশর্ ড অনোইশন 

আশ দন করশি হয়। স্বীকৃমি ন ায়নপত্র ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ 

আপশোর্ করা হয়। 

 

১) েমমর হােনাোদ োেনা পমরশিাশধর 

রমিদ ২) োধারণ িহম শে ৩০,০০০/-

র্াকা এ ং েংরমক্ষি িহম শে 

৫০,০০০/- র্াকার ব্যাংক েনদ ৩) 

ম্যাশনমেং কমমটির বরজুশেিশনর কমপ 

৪) ম েি ০৩ (মিন)  েশরর বেএেমে ও 

এেএেমে পরীক্ষার িোিে ৫) মিন 

েদে ম মিষ্ট কমমটি কর্তডক যাচাইকৃি 

অিযন্তরীণ অমর্র্ মরশপার্ ড ৬) পূ ড িী  

স্বীকৃমি ন ায়শনর পত্র। 

৬০০০/- র্াকা (মিন  েশরর েন্য) এ ং 

১২,০০০/-(পাঁচ  েশরর েন্য)। বোনােী 

বে ার মাধ্যশম মি েমা বদয়া যাশ । 

ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র মাধ্যশম েংগৃহীি 

বোনােী বে ার রমিশদর ম পরীশি 

মনধ ডামরি মি বয বকান বোনােী ব্যাংক 

বর্থশক েমা বদয়া যাশ । 

০৩ (মিন) 

কম ডমদ ে 

 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

@gmail.com 

 

mailto:is@jessoreboard.gov.bd
mailto:is@jessoreboard.gov.bd


16        অফিস কফি 

 

4.1.৬ স্থায়ী স্বীকৃমি 

েংরক্ষণ 

স্থায়ী স্বীকৃমি েংরক্ষশণর েশক্ষয মনধ ডামরি মি বোনােী বে ার 

মাধ্যশম েমা মদশয় প্রশয়ােনীয় কােেপত্রেহ ব াশর্ ড অনোইশন 

আশ দন করশি হয়। স্থায়ী স্বীকৃমি েংরক্ষণপত্র ব াশর্ ডর 

ওশয় োইশর্ আপশোর্ করা হয়। 

 

১) েমমর হােনাোদ োেনা পমরশিাশধর 

রমিদ ২) োধারণ িহম শে ৩০,০০০/-

র্াকা এ ং েংরমক্ষি িহম শে 

৫০,০০০/- র্াকার ব্যাংক েনদ ৩) 

ম্যাশনমেং কমমটির বরজুশেিশনর কমপ 

৪) ম েি ০৩ (মিন)  েশরর বেএেমে ও 

এেএেমে পরীক্ষার িোিে ৫) মিন 

েদে ম মিষ্ট কমমটি কর্তডক যাচাইকৃি 

অিযন্তরীণ অমর্র্ মরশপার্ ড ৬) পূ ড িী 

স্থায়ী স্বীকৃমি েংরক্ষণ পত্র। 

১৫০০/- র্াকা (প্রমি  েশরর েন্য)। 

বোনােী বে ার মাধ্যশম মি েমা বদয়া 

যাশ । ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র মাধ্যশম 

েংগৃহীি বোনােী বে ার রমিশদর 

ম পরীশি মনধ ডামরি মি বয বকান বোনােী 

ব্যাংক বর্থশক েমা বদয়া যাশ । 

০৩ (মিন) 

কম ডমদ ে 

 

বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

4.1.৭ অমিমরি 

বশ্রমণ িাো 

বোো  

 

অমিমরি বশ্রমণ িাো বোোর  েশক্ষয মনধ ডামরি মি বোনােী 

বে ার মাধ্যশম েমা মদশয় প্রশয়ােনীয় কােেপত্রেহ ব াশর্ ড  

অনোইশন আশ দন করশি হয়। েংমিষ্ট কােেপত্র পাওয়ার 

পর ম দ্যােয়টি েশরেমমশন পমরদি ডন করা হয়। পমরদি ডন 

প্রমিশ দন মহাপমরচােক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমধদপ্তর, 

 াংোশদি, ঢাকা-এর  রা র বপ্ররণ করা হয়। মহাপমরচােক, 

মাধ্যমমক ও উচ্চমিক্ষা অমধদপ্তর, ঢাকা প্রমিশ দনটি যাচাই 

 াোই পূ ডক মিক্ষা মন্ত্রণােশয় বপ্ররণ কশরন। মিক্ষা মন্ত্রণােয় 

েম্মমি জ্ঞাপন করশে ব ার্ ড হশি অমিমরি বশ্রমণ িাো বোোর 

চূড়ান্ত পত্র োমর করা হয়। চূড়ান্তপত্রটি ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ 

আপশোর্ করা হয়। 

১) েমমর হােনাোদ োেনা পমরশিাশধর 

রমিদ ২) োধারণ িহম শে ৩০,০০০/-

র্াকা এ ং েংরমক্ষি িহম শে 

৫০,০০০/- র্াকার ব্যাংক েনদ ৩) 

ম্যাশনমেং কমমটির বরজুশেিশনর কমপ 

৪) ম েি ০৩ (মিন)  েশরর বেএেমে ও 

এেএেমে পরীক্ষার িোিে ৫) মিন 

েদে ম মিষ্ট কমমটি কর্তডক যাচাইকৃি 

অিযন্তরীণ অমর্র্ মরশপার্ ড ৬) স্বীকৃমি 

ন ায়শনর পত্র ৭) ম্যাশনমেং কমমটির 

অনুশমাদন পত্র ৮) ৩০০/- র্াকার 

ননজুমর্মেয়াে স্টযাশম্প অঙ্গীকারনামা 

৯) বশ্রমণ মিমিক মিক্ষার্থীর িামেকা এ ং 

পমরদি ডশনর মদন মিক্ষার্থীর উপমস্থমির 

িামেকা ১০) পাশ্বড িী ০৪(চারটি) 

প্রমিষ্ঠাশনর অনাপমিপত্র ও বশ্রমণমিমিক 

োত্র-োত্রীর িামেকা (স্ব-স্ব ম দ্যােশয়র 

প্যাশর্) 

২০০০/- র্াকা (প্রমি িাোর েন্য)। 

বোনােী বে ার মাধ্যশম মি েমা বদয়া 

যাশ । ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র মাধ্যশম 

েংগৃহীি বোনােী বে ার রমিশদর 

ম পরীশি মনধ ডামরি মি বয বকান বোনােী 

ব্যাংক বর্থশক েমা বদয়া যাশ । 

 

মিক্ষা মন্ত্রণােয় 

েম্মমি জ্ঞাপশনর 

পর ০৩(মিন) 

কম ডমদ ে 

 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

@gmail.com 

 

mailto:is@jessoreboard.gov.bd
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4.1.৮  

ম িাে ও 

ম িয় 

বোো 

 

ম িাে  া ম িয় বোোর  েশক্ষয মনধ ডামরি মি বোনােী বে ার 

মাধ্যশম েমা মদশয় প্রশয়ােনীয় কােেপত্রেহ ব াশর্ ড অনোইশন  

আশ দন করশি হয়। েংমিষ্ট কােেপত্র পাওয়ার পর 

ম দ্যােয়টি েশরেমমশন পমরদি ডন করা হয়। পমরদি ডন 

প্রমিশ দশনর আবোশক অনুশমাদন করা হয়। অনুশমাদন পত্র 

ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ আপশোর্ করা হয়। 

 

১) েমমর হােনাোদ োেনা পমরশিাশধর 

রমিদ ২) োধারণ িহম শে ৩০,০০০/-

র্াকা এ ং েংরমক্ষি িহম শে 

৫০,০০০/- র্াকার ব্যাংক েনদ ৩) 

ম্যাশনমেং কমমটির বরজুশেিশনর কমপ 

৪) ম েি ০৩ (মিন)  েশরর বেএেমে ও 

এেএেমে পরীক্ষার িোিে ৫) মিন 

েদে ম মিষ্ট কমমটি কর্তডক যাচাইকৃি 

অিযন্তরীণ অমর্র্ মরশপার্ ড ৬) স্বীকৃমি 

ন ায়শনর পত্র ৭) ম্যাশনমেং কমমটির 

অনুশমাদন পত্র ৮) বশ্রমণ মিমিক 

মিক্ষার্থীর িামেকা এ ং পমরদি ডশনর মদন 

মিক্ষার্থীর উপমস্থমির িামেকা  

ম িাে প্রমি ৫০০০/-র্াকা এ ং ম িয় 

প্রমি ৩০০০/-র্াকা। বোনােী বে ার 

মাধ্যশম মি েমা বদয়া যাশ । ব াশর্ ডর 

ওশয় োইশর্র মাধ্যশম েংগৃহীি বোনােী 

বে ার রমিশদর ম পরীশি মনধ ডামরি মি 

বয বকান বোনােী ব্যাংক বর্থশক েমা 

বদয়া যাশ । 

পমরদি ডন 

প্রমিশ দন প্রামপ্তর 

পর ০৩ (মিন) 

কম ডমদ ে 

 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

@gmail.com 

 

4.1.৯  

ম্যাশনমেং 

কমমটি 

অনুশমাদন 

 

ম্যাশনমেং কমমটি অনুশমাদশনর  েশক্ষয মনধ ডামরি মি বোনােী 

বে ার মাধ্যশম েমা মদশয় প্রশয়ােনীয় কােেপত্রেহ ব াশর্ ড 

ম দ্যােয় পমরদি ডক  রা র  অনোইশন আশ দন করশি হয়। 

ম্যাশনমেং কমমটি অনুশমাদন  পত্র ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ 

আপশোর্ করা হয়। আশ দশনর বক্ষশত্র ব েরকামর মিক্ষা 

প্রমিষ্ঠাশনর েিমন ডং  মর্ ও ম্যাশনমেং কমমটি েঠন েংক্রান্ত 

প্রম ধানমাো-২০০৯ এর ৭, ৮, ১৪ ও ২৯(৩) ধারা অনুেরণ 

করা হয়। 

১) মপ্রোইমর্ং অমিোর মনশয়ােপত্র ২) 

মন ডাচনী িিমিে ৩) পমত্রকায় প্রকামিি 

মন ডাচনী িিিীে ৪) মপ্রোইমর্ং 

অমিোর স্বাক্ষমরি মন ডাচনী িোিে ৫) 

মপ্রোইমর্ং অমিোশরর েিাপমিশত্ব 

েিাপমি মন ডাচশনর বরজুশেিন ৬) ম েি 

কমমটির প্রর্থম েিার (ম শদ্যাৎোহী 

েদে বকা-অে) বরজুশেিন ৭) মন ডামচি 

েদে ও েিাপমির ম রশদ্ধ বকান মামো 

 া অমিশযাে নাই মশম ড প্রধান মিক্ষশকর 

প্রিযয়ন পত্র ৮) েিাপমির েী নবিাশন্ত  

েিাপমির স্বাক্ষরেহ অঙ্গীকারনামা ৮) 

প্রধান মিক্ষক স্বাক্ষমরি পূণ ডাঙ্গ 

ম্যাশনমেং কমমটির িামেকা 

৩০০০/- (মিন হাোর) র্াকা । বোনােী 

বে ার মাধ্যশম মি েমা বদয়া যাশ । 

ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র মাধ্যশম েংগৃহীি 

বোনােী বে ার রমিশদর ম পরীশি 

মনধ ডামরি মি বয বকান বোনােী ব্যাংক 

বর্থশক েমা বদয়া যাশ । 

 

০৩ (মিন) 

কম ডমদ ে 

 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

@gmail.com 

 

mailto:is@jessoreboard.gov.bd
mailto:is@jessoreboard.gov.bd
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4.1.১০ এর্হক কমমটি 

েঠশনর 

অনুমমি 

 

এর্হক কমমটি েঠশনর অনুমমির েশক্ষয ম দ্যােয় পমরদি ডক 

 রা র অনোইশন আব দন করশি হয়। অনুমমি পত্র ব াশর্ ডর 

ওশয় োইশর্ আপশোর্ করা হয়। 

১) ম েি কমমটির প্রর্থম েিার 

(ম শদ্যাৎোহী েদে বকা-অে) 

বরজুশেিন ২) প্রধান মিক্ষশকর ম দ্যােয় 

পমরদি ডক  রা র আশ দন (ম দ্যােশয়র 

প্যাশর্) ৩) ম েি কমমটির অনুশমাদন 

পত্র। 

মিে প্রশযােয নয় 

 

০৩ (মিন) 

কম ডমদ ে 

 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

@gmail.com 

 

4.1.11 এর্হক কমমটি 

অনুশমাদন 

 

এর্হক কমমটি অনুশমাদশনর েশক্ষয মনধ ডামরি মি বোনােী 

বে ার মাধ্যশম েমা মদশয় প্রশয়ােনীয় কােেপত্রেহ ব াশর্ ড 

ম দ্যােয় পমরদি ডক  রা র আশ দন করশি হয়। অনুশমাদন 

পত্র ব াশর্ ডর ওবয় োইশর্ আপশোর্ করা হয়। আশ দশনর 

বক্ষশত্র ব েরকামর মিক্ষা প্রমিষ্ঠাশনর েিমণ ডং  মর্ ও ম্যাশনমেং 

কমমটি েঠন েংক্রান্ত প্রম ধানমাো-২০০৯ এর ৩৯ ধারা 

অনুেরণ করা হয়। 

১) প্রধান মিক্ষশকর ম দ্যােয় পমরদি ডক 

 রা র আশ দন (ম দ্যােশয়র প্যাশর্) ২) 

এর্হক কমমটি েঠশনর অনুমমি পত্র ৩) 

বেো মিক্ষা অমিোর কর্তডক ০১ েন 

মিক্ষক প্রমিমনমধ মশনানয়শনর কমপ ৪) 

বেো প্রিােক/উপশেো মন ডাহী অমিোর 

কর্তডক ০১ েন অমিিা ক প্রমিমনমধ 

মশনানয়শনর কমপ ৫) েিাপমি মহশেশ  

০৩ েশনর নাশমর েী নবিান্ত েহ 

িামেকা 

৩০০০/-(মিন হাোর) র্াকা । বোনােী 

বে ার মাধ্যশম মি েমা বদয়া যাশ । 

ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র মাধ্যশম েংগৃহীি 

বোনােী বে ার রমিশদর ম পরীশি 

মনধ ডামরি মি বয বকান বোনােী ব্যাংক 

বর্থশক েমা বদয়া যাশ । 

০৩ (মিন) 

কম ডমদ ে 

 

 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

@gmail.com 

 

4.1.১২ আমপে এন্ড 

আরম শেিন 

(নামেমি): 

ব ার্ ড 

অনুশমামদি 

ব াশর্ ডর আমপে এন্ড আরম শেিন কমমটিশি চূড়ান্ত  রোস্ত 

অনুশমাদশনর েন্য মনধ ডামরি মি বোনােী বে ার মাধ্যশম েমা 

মদশয় প্রশয়ােনীয় কােেপত্রেহ ব াশর্ ড ম দ্যােয় পমরদি ডক 

 রা র অনোইশন আশ দন করশি হয়। আমপে এন্ড 

১) অমিশযাে েঠন ও কারণ দি ডাশনার 

বনাটিি োমর েংক্রান্ত কােেপত্র ২) 

অমিযুি মিক্ষশকর মেমেি ে া  

েংক্রান্ত কােেপত্র ৩) ০৩ (মিন) েদে 

ম মিষ্ট িদন্ত কমমটি েঠন েংক্রান্ত িথ্য 

ব্যমি পয ডাশয়-২০০০/-(দুই হাোর) এ ং 

প্রমিষ্ঠান পয ডাশয় ৪০০০/-(চার হাোর) 

র্াকা বোনােী বে ার মাধ্যশম মি েমা 

বদয়া যাশ । ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র 

আমপে এন্ড 

আরম শেিন 

কমমটি কর্তডক 

মেদ্ধাশন্তর পর ০৩ 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

mailto:is@jessoreboard.gov.bd
mailto:is@jessoreboard.gov.bd
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ব েরকামর 

মিক্ষা 

প্রমিষ্ঠাশনর 

বকান 

মিক্ষশকর 

চূড়ান্ত  রোস্ত 

অনুশমাদশনর 

েন্য আমপে 

এন্ড 

আরম শেিন 

কমমটিশি 

উপস্থাপন করা 

হয়। এ 

কমমটির 

অনুশমাদন 

োড়া চূড়ান্ত 

 রোস্ত 

অনুশমাদশনর 

বকাশনা সুশযাে 

বনই। 

আরম শেিন কমমটি  াদী ও ম  াদীর উপমস্থমিশি উিয় 

পশক্ষর  িব্য শ্র ণ এ ং প্রামাণ্য বরকর্ ডপত্র  যাচাই  াোই 

কশর অমিযুক্ি ব্যমির ম িশয় মেদ্ধান্ত েহণ কশর র্থাশক। 

গৃহীি মেদ্ধান্ত  াস্ত ায়শনর েন্য ম্যাশনমেং কমমটিশক বদয় পত্র 

ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ আপশোর্ করা হয়। 

 

৪) ব্যমিেি শুনামন হশয় র্থাকশে িার 

িথ্য ৫) িদন্ত কমমটির প্রমিশ দন ৬) 

ম্যাশনমেং কমমটি কর্তডক োমময়ক 

 রোশস্তর মেদ্ধান্ত ৭) োমময়ক  রোশস্তর 

আশদিনামা ৯) পোিক, মনরুশদি, 

ম শদিযাত্রা ইিযামদ বক্ষশত্র োিীয় 

নদমনক েং াদপশত্র প্রদি বযােদাশনর 

মনশদ ডি েম্বমেি ম জ্ঞমপ্ত প্রকাি  ( বপপার 

কাটিং েংযুি করশি হশ ) েী নধারণ 

িািা বদয়া হশয়শে মকনা িার িথ্য। 

 

মাধ্যশম েংগৃহীি বোনােী বে ার 

রমিশদর ম পরীশি মনধ ডামরি মি বয বকান 

বোনােী ব্যাংক বর্থশক েমা বদয়া যাশ । 

 

(মিন) কম ডমদ ে 

 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

@gmail.com 

 

4.1.১৩ অমিশযাে 

দাশয়র/পরামি ড 

 

মনধ ডামরি মি বোনােী বে ার মাধ্যশম েমা মদশয় প্রশয়ােনীয় 

কােেপত্রেহ ব াশর্ ড ম দ্যােয় পমরদি ডক  রা র অনোইশন 

আশ দন করশি হয়। িদন্ত কমমটি েঠন এ ং িদন্ত 

প্রমিশ দশনর বপ্রমক্ষশি ব্য স্থা েহণ। 

 

অমিশযােকারীর অমিশযাে সুমনমদ ডষ্ট 

িথ্যেহ ম দ্যােয় পমরদি ডক  রা র 

আশ দন। 

 

৫০০০/-(পাঁচ হাোর) র্াকা। বোনােী 

বে ার মাধ্যশম মি েমা বদয়া যাশ । 

ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র মাধ্যশম েংগৃহীি 

বোনােী বে ার রমিশদর ম পরীশি 

মনধ ডামরি মি বয বকান বোনােী ব্যাংক 

বর্থশক েমা বদয়া যাশ । 

িদন্ত প্রমিশ দন 

প্রামপ্তর পর ০৩ 

(মিন) কম ডমদ ে 

 

1) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

2) এেএম রমিকুে ইেোম 

উপম দ্যােয় পমরদি ডক (অনুশমাদন) 

বিান : 02477762691 

বমা াইে : 01712874930 

ই-বমইে : 

mdrafiqulislamliton1976

@gmail.com 

 

 

mailto:is@jessoreboard.gov.bd
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৪.২ ম দ্যােয় মন ন্ধন িাো 

ক্রমমক  বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি প্রশয়ােনীয় কােেপত্র বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদান 

েময়েীমা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কম ডকিডা (নাম,পদম ,বিান 

নম্বর ও ইশমইে) 

4.২.১  

মিক্ষার্থীশদর 

বরমেশেিন 

প্রমক্রয়া 

 

৮ম ও ৯ম বশ্রমণশি মিক্ষার্থীশদর বরমেশেিন করা হয়। 

মনমদ ডষ্ট েমশয় ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ ম জ্ঞমপ্ত প্রকামিি হয়। 

মিক্ষার্থীশদর বরমেশেিন প্রমক্রয়া েম্পূণ ড অনোইশন েম্পন্ন 

করা হয়। 

 

প্রশিযক ম দ্যােয় ব াশর্ ডর ম জ্ঞমপ্ত 

বমািাশ ক মনমদ ডষ্ট েমশয় ৮ম ও ৯ম 

বশ্রমণর হামেরা োিা অনুযায়ী মিক্ষার্থীর 

িামেকা অনোইশন এ আপশোর্ কশর 

বেই িামেকা অনুযায়ী মন ন্ধন কায ডক্রম 

েম্পন্ন করা হয়।             

 

(মিক্ষার্থী প্রমি মি) 

৮ম বশ্রমণিঃ 

বরমেিঃ- ৫০/-(পঞ্চাি) র্াকা, স্কাউর্ 

মিে- ১৫/-(পশনর) র্াকা, বরর্ মক্রশেন্ট 

মিে- ২৪/-(চমিি) র্াকা ও েমরমানা 

ম েম্ব মিে ৫০/-(পঞ্চাি) র্াকা (প্রশযােয 

বক্ষশত্র) 

মিক্ষার্থী প্রমি বরর্মক্রশেন্ট মিে ১০/- 

আদায় কশর আদায়কৃি অশর্থ ডর ৬০% 

অর্থ ড েংমিষ্ট মিক্ষা প্রমিষ্ঠাশন বরশে 

অ মিষ্ট ৪০% মিক্ষা ব াশর্ ড বপ্ররণ 

করশি হশ । মিক্ষার্থী প্রমি বমার্ মিে 

(ম েম্ব মিে ব্যিীি) ৬৯/- (ঊনেির 

র্াকা মাত্র) 

 

৯ম বশ্রমণিঃ 

বরমেিঃ-১০০/- (একিি) র্াকা, ক্রীড়া 

মিে-৫০/-(পঞ্চাি) র্াকা, স্কাউর্ে/োে ডে 

োইর্ মিে-১৫/-(পশনর) র্াকা, ম জ্ঞান 

ও প্রযুমি-০৫/-(পাঁচ) র্াকা, বরর্ 

মক্রশেন্ট মিে- ১৬/-(বিাে) র্াকা, 

ম এনমেমে-০৫/-(পাঁচ) র্াকা ও েমরমানা 

ম েম্ব মিে-৫০/-(পঞ্চাি) র্াকা 

(প্রশযােয বক্ষশত্র)। 

মিক্ষার্থী প্রমি বমার্ মিে (ম েম্ব মিে 

োধারণি 

মিক্ষা শি ডর 

শুরুশি মনধ ডামরি 

েময় অনুোশর 

 

১) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

 

২) উপম দ্যােয় পমরদর্িক (মন ন্ধন) 

বেমেনা সুেিানা 

বমা াইে:  01714303556 
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ব্যিীি) ১৯৫/- (একিি পঁচানিই 

র্াকা) হশি বরর্ মক্রশেন্ট মিে ২০/- 

(ম ি র্াকা) র্াকার ৬০%=১২/- ( াশরা 

র্াকা)  াদ মদশয় ১৮৩/-(একিি মিরামি 

র্াকা) 

 

বোনােী বে ার মাধ্যশম মি েমা বদয়া 

যাশ । ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র মাধ্যশম 

েংগৃহীি বোনােী বে ার রমিশদর 

ম পরীশি মনধ ডামরি মি বয বকান বোনােী 

ব্যাংক বর্থশক েমা বদয়া যাশ । 

4.২.২ মদ্ব-নকে 

বরমেশেিন 

কার্ ড 

 

ব াশর্ ডর মনধ ডামরি িরশম ম দ্যােয় প্রধাশনর সুপামরিেহ 

আশ দন করশি হয়। মদ্ব-নকে বরমেশেিন কার্ ড 

আশ দনকারীর হাশি হাশি ের রাহ করা হয়। 

 

১) মূে বরমেশেিন কার্ ড হামরশয় বেশে 

 া পুশড় বেশে  া অন্য বকানিাশ  নষ্ট 

হশয়শে র্থানার মেমর্ কমপেহ 

আশ দনকারীশক অনোইশন র্কুশমন্ট 

উশিােশনর আশ দন করশি হশ । 

বেএেমে মদ্ব-নকে বরমেশেিন 

প্রিযয়নপশত্রর মি ২০০/-(দুইিি) র্াকা 

এ ং এেএেমে মদ্ব-নকে বরমেশেিন 

প্রিযয়নপশত্রর মি ৪০০/-(চারিি) র্াকা। 

বোনােী বে ার মাধ্যশম মি েমা বদয়া 

যাশ । ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্র মাধ্যশম 

েংগৃহীি বোনােী বে ার রমিশদর 

ম পরীশি মনধ ডামরি মি বয বকান বোনােী 

ব্যাংক বর্থশক েমা বদয়া যাশ । 

 

০৩(মিন) 

কম ডমদ শের 

মশধ্য 

১) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

 

২) উপম দ্যােয় পমরদর্িক (মন ন্ধন) 

বেমেনা সুেিানা 

বমা াইে:  01714303556 

 

4.২.৩ অষ্টম/ন ম/দিম 

বশ্রমণর োড়পত্র 

1| GB di‡g ewY©Z mKj welq wbwðZ nIqvi ci fwZ© 
cÖn‡Y”Qz we`¨vj‡qi cÖavb wkÿK cÖ_‡g ¯̂vÿi Ki‡eb| 
Zvici QvocÎ cÖ`v‡b”Qz we`¨vj‡qi cÖavb wkÿK ¯̂vÿi 
Ki‡eb| 
* †ev‡W©i Af¨šÍ‡i e`jxi Rb¨ eZ©gvb we`¨vj‡qi gva¨‡g 

AbjvB‡b Av‡e`b Ges †mvbvjx e¨vs‡Ki Payment 

Gateway-i gva¨‡g Av‡e`‡bi wdm Rgv †`Iqvi 
wbqgvewj :  
# h‡kvi †ev‡W©i I‡qemvBU 
(www.jessoreboard.gov.bd) wfwRU Kiæb| 
# evgcv‡ki Our Services ‡_‡K Institute 

১) অষ্টম বশ্রমণর োত্র/োত্রীর বক্ষশত্র ৭ম 

বশ্রমণর  ামি ডক পরীক্ষায় উিীশণ ডর মূে 

বপ্রাশেে মরশপার্ ড  

২) ৯ম বশ্রমণর োত্র/োত্রীর বক্ষশত্র 

বেএেমে পরীক্ষায় উিীশণ ডর 

েনদ/োন্সমক্রে এর েিযাময়ি িশর্াকমপ 

৩) ১০ম বশ্রমণর োত্র/োত্রীর বক্ষশত্র 

বেএেমে পরীক্ষায় উিীশণ ডর 

েনদ/োন্সমক্রে এর েিযাময়ি িশর্াকমপ 

ও ৯ম বশ্রমণর  ামি ডক পরীক্ষায় উিীশণ ডর 

wba©vwiZ wdm 800/- (AvUkZ UvKv 
gvÎ) UvKv gvÎ| 

 

েরকামর কম ডকিডা/কম ডচারীশদর বক্ষশত্র 

মনধ ডামরি েমশয়র মশধ্য আশ দন করশে 

বকান মিে প্রশয়ােন হয় না। 

মপিা/মািার  দেী আশদশির মিমিশি 

োড়পত্র প্রদান করা হয়। 

ক) ০৭(োি) 

কম ডমদ শের 

মশধ্য 

ে) মিক্ষা শি ডর 

মনমদ ডষ্ট  েমশয় 

মশধ্য ০১ (এক ) 

কম ডমদ শের 

মশধ্য 

১) বমা: মেরাজুে ইেোম 

ম দ্যােয় পমরদি ডক 

বিান 02477762695 (অমিে) 

বিান 0247776269২ ( াো) 

বমা াইে : 01716582754 

              01733222005 

ইশমইে:  

is@jessoreboard.gov.bd 

 

 

mailto:is@jessoreboard.gov.bd
http://www.jessoreboard.gov.bd/
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Panel evU‡b wK¬K Kiæb| 
# cÖwZôv‡bi EIIN I Password w`‡q jMBb Kiæb| 
# evgcv‡ki †gb ÿevi †_‡K e-TC 

Application→Create Application ‡gb ÿ‡Z wK¬K 

Kiæb| 
# Av‡e`b dig c~iY K‡i mvewgU Kiæb| mvewgU Kivi 
ci Payment evU‡b wK¬K K‡i Av‡e`‡bi wdm Rgv 
Kiæb| 
# †mvbvjx e¨vs‡Ki wdm Rgv n‡j Ges fwZ©”Qz we`¨vjq 
KZ…©K AbjvB‡b GKB c¨v‡bj †_‡K MÖnY Ki‡j 
(Accept) ¯̂qswµqfv‡e BwUwm Av‡e`b Aby‡gv`b n‡q 
hv‡e| Aby‡gv`‡bi ci GKB c¨v‡bj †_‡K wPwV wcÖ›U Kiv 
hv‡e| 
 

* AvšÍt‡evW©  BwUwm (e-BTC) Gi †ÿ‡Î Dc‡i ewY©Z 

GKB c×wZ AbymiY Ki‡Z n‡e, Z‡e fwZ©”Qz we`¨vjq 
KZ…©K AbjvB‡b (Accept) Kivi cÖ‡qvRb ‡bB|  
২| wewa †gvZv‡eK AwbqwgZ wkÿv_x©‡`i QvocÎ cÖ`v‡bi 

AbygwZ cÖ`vb Kiv n‡e bv| 
৩| †evW© cwieZ©‡bi †ÿ‡Î Ab¨ †evW© n‡Z AvMZ 

wkÿv_x©‡`i mswkøó †ev‡W©i AbygwZcÎ, Qvoc‡Îi 
mZ¨vwqZ d‡UvKwc Av‡e`b c‡Îi mv‡_ ms‡hvRb K‡i 
fwZ©”Qz we`¨vj‡qi gva¨‡g fwZ©i GK gv‡mi g‡a¨ †evW© 
†_‡K Aby‡gv`b Kwi‡q wb‡Z n‡e Ges cixÿvi dig 
c~i‡Yi c~‡e©B wbeÜb KvW© †ev‡W© `vwLj Ki‡Z n‡e|  
৪| `kg †kÖwYi Qvoc‡Îi Rb¨ beg †kÖwYi evwl©K cixÿvq 

cv‡VvbœwZi weeiY (‡cÖv‡MÖwmf wi‡cvU©) Av‡e`bc‡Îi m‡½ 
Aek¨B `vwLj Ki‡Z n‡e| 
৫| JSC Ges `kg †kÖwYi †ÿ‡Î dig wdjAv‡ci c~e© 

ch©šÍ BwUwm Pjgvb _vK‡e Ges beg †kÖwYi †ÿ‡Î  31 

A‡±vei ch©šÍ BwUwm Pjgvb _vK‡e| Kv‡RB D³ mg‡qi 

ci cÖavb wkÿK‡K Av‡e`bc‡Î mycvwik bv Kivi Rb¨ 

wb‡ ©̀kµ‡g Aby‡iva Kiv n‡jv| 

 

মূে বপ্রাশেে মরশপার্ ড  

৪) ম দ্যােয পমর িডশনর মি  া দ  

বোনােী বে ার মাধ্যশম ৮০০/-

(আর্িি) র্াকা েমা রমিদ 

৫)  ােস্থান পমর িডশনর ব োয় প্রার্থীি 

এোকার ওয়ার্ ড কাউমন্সের/ইউমপ 

বচয়ারম্যাশনর প্রিযয়নপত্র  

৬) েরকামর কম ডকিডা/কম ডচারীশদর 

বক্ষশত্র মপিা/মািার  দেী আশদশির 

কমপ।  

৭) ব াশর্ ডর অিযন্তশর এ ং আন্তিঃশ ার্ ড 

(e-BTc) োড়পশত্রর বক্ষশত্র ব াশর্ ডর 

মনধ ডামরি িরশম উিয় মিক্ষা প্রমিষ্ঠান 

প্রধাশনর সুপামরিেহ আশ দনপত্র। 

২) উপম দ্যােয় পমরদর্িক (মন ন্ধন) 

বেমেনা সুেিানা 

বমা াইে:  01714303556 
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Aek¨ cvjbxq wb‡ ©̀kvewj 
1| GB di‡g ewY©Z mKj welq wbwðZ nIqvi ci fwZ© cÖn‡Y”Qz we`¨vj‡qi cÖavb wkÿK cÖ_‡g ¯̂vÿi Ki‡eb| Zvici QvocÎ cÖ`v‡b”Qz we`¨vj‡qi cÖavb wkÿK ¯̂vÿi Ki‡eb| 
2| wba©vwiZ wdm 800/- (AvUkZ UvKv gvÎ) UvKv gvÎ| †ev‡W©i Af¨šÍ‡i e`jxi Rb¨ eZ©gvb we`¨vj‡qi gva¨‡g AbjvB‡b Av‡e`b Ges †mvbvjx e¨vs‡Ki Payment Gateway-i gva¨‡g Av‡e`‡bi wdm Rgv †`Iqvi wbqgvewj :  
# h‡kvi †ev‡W©i I‡qemvBU (www.jessoreboard.gov.bd) wfwRU Kiæb| 
# evgcv‡ki Our Services ‡_‡K Institute Panel evU‡b wK¬K Kiæb| 
# cÖwZôv‡bi EIIN I Password w`‡q jMBb Kiæb| 
# evgcv‡ki †gb ÿevi †_‡K e-TC Application→Create Application ‡gb ÿ‡Z wK¬K Kiæb| 

# Av‡e`b dig c~iY K‡i mvewgU Kiæb| mvewgU Kivi ci Payment evU‡b wK¬K K‡i Av‡e`‡bi wdm Rgv Kiæb| 
# †mvbvjx e¨vs‡Ki wdm Rgv n‡j Ges fwZ©”Qz we`¨vjq KZ…©K AbjvB‡b GKB c¨v‡bj †_‡K MÖnY Ki‡j (Accept) ¯̂qswµqfv‡e BwUwm Av‡e`b Aby‡gv`b n‡q hv‡e| Aby‡gv`‡bi ci GKB c¨v‡bj †_‡K wPwV wcÖ›U Kiv hv‡e| 
AvšÍt‡evW©  BwUwm (e-BTC) Gi †ÿ‡Î Dc‡i ewY©Z GKB c×wZ AbymiY Ki‡Z n‡e, Z‡e fwZ©”Qz we`¨vjq KZ…©K AbjvB‡b (Accept) Kivi cÖ‡qvRb ‡bB|  
3| wewa †gvZv‡eK AwbqwgZ wkÿv_x©‡`i QvocÎ cÖ`v‡bi AbygwZ cÖ`vb Kiv n‡e bv| 
4| †evW© cwieZ©‡bi †ÿ‡Î Ab¨ †evW© n‡Z AvMZ wkÿv_x©‡`i mswkøó †ev‡W©i AbygwZcÎ, Qvoc‡Îi mZ¨vwqZ d‡UvKwc Av‡e`b c‡Îi mv‡_ ms‡hvRb K‡i fwZ©”Qz we`¨vj‡qi gva¨‡g fwZ©i GK gv‡mi g‡a¨ †evW© †_‡K Aby‡gv`b Kwi‡q 
wb‡Z n‡e Ges cixÿvi dig c~i‡Yi c~‡e©B wbeÜb KvW© †ev‡W© `vwLj Ki‡Z n‡e|  
5| `kg †kÖwYi Qvoc‡Îi Rb¨ beg †kÖwYi evwl©K cixÿvq cv‡VvbœwZi weeiY (‡cÖv‡MÖwmf wi‡cvU©) Av‡e`bc‡Îi m‡½ Aek¨B `vwLj Ki‡Z n‡e| 
6| JSC Ges `kg †kÖwYi †ÿ‡Î dig wdjAv‡ci c~e© ch©šÍ BwUwm Pjgvb _vK‡e Ges beg †kÖwYi †ÿ‡Î  31 A‡±vei ch©šÍ BwUwm Pjgvb _vK‡e| Kv‡RB D³ mg‡qi ci cÖavb wkÿK‡K Av‡e`bc‡Î mycvwik bv Kivi Rb¨ wb‡ ©̀kµ‡g 

Aby‡iva Kiv n‡jv| 
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৫ পরীক্ষা ম িাে  

5.1 মাধ্যমমক পরীক্ষা িাো, উচ্চ মাধ্যমমক পরীক্ষা িাো, োধারণ িাো, বোপনীয় িাো, প্রমাণপত্র িাো, ম ে িাো ও কমম্পউর্ার িাো  

ক্রমমক  বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি প্রশয়ােনীয় কােেপত্র বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদান 

েময়েীমা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডা (নাম,পদ ী, বিান 

নম্বর ও ইশমইে 

5.1.1 বেএেমে, 

এেএেমে, 

এইচএেমে-ও মূে 

েনদ 

মূে েনদ মুদ্রণ, স্বাক্ষর ও প্রমিষ্ঠানওয়ামর পৃর্থকীকরণ ও 

ের রাহ করা হয়। স্ব-স্ব  প্রমিষ্ঠান ব াশর্ ড এশে েহণ 

করশ । 

প্রমিষ্ঠান প্রধাশনর আশ দনপত্র প্রশযােয নয় িে প্রকাশির ৯০ 

মদশনর মশধ্য 

১) র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ 

পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক 

বিান: 02477762714 অমিে 

বিান: 0247776271৫  াো 

বমা াইে: 0173322203 

01715052677 

 

e-mail: 

controller@jessoreboard.gov.bd 

 

২) োঈফুে ইেোম 

উপ-পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক (েনদ) 

 বমা াইে: 01712982125 

5.1.2  াংোয় 

ের রাহকৃি েনদ/ 

নম্বরপত্র/ 

প্রশ িপশত্রর 

ইংশরমে িাে ডন 

পূশ ড ের রাহকৃি  াংো 

েনদ/ নম্বরপত্র/ প্রশ িপত্র   বর্বুশেিন  ই যাচাই কশর 

ইংশরমে িাে ডশন ের রাহ করা হয়। ব াশর্ ডর মনধ ডামরি 

িরশম আশ দন করশে আশ দকারীর র্কুশমন্ট হাশি হাশি 

ের রাহ করা হয়। 

১। পূরণকৃি মনধ ডামরি িরম 

২। বয েনদ/ নম্বরপত্র / 

     প্রশ িপশত্রর ইংশরমে 

     িাে ডন চাইশ  িার  

     মূেকমপ 

৩। মি েমার রমিদ 

প্রমিটির েন্য ৬০০/- (েয়িি) র্াকা। 

বোনােী ব্যাংশকর অন-োইন বে া 

“বেনােী বে া” এর মাধ্যশম মি েমা 

মদশি হশ । 

যশিার ব াশর্ ডর ওশয়  োইশর্র মাধ্যশম 

েংগৃহীি বোনােী বে ার রমিশদর 

ম পরীশি মনধ ডামরি মি মনকর্ িী 

বোনােী ব্যাংশক েমা মদশি হশ । 

০৩ (মিন) কম ড 

মদ শের  মশধ্য 

ের রাহ করা হয়। 

১) র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ 

পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক 

বিান: 02477762714 অমিে 

বিান: 0247776271৫  াো 

বমা াইে: 0173322203 

01715052677 

 

e-mail: 

controller@jessoreboard.gov.bd 

 

২) োঈফুে ইেোম 

উপ-পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক (েনদ) 

 বমা াইে: 01712982125 

mailto:controller@jessoreboard.gov.bd
mailto:controller@jessoreboard.gov.bd
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5.1.3 মদ্বনকে েনদ, 

নম্বরপত্র ও 

প্রশ িপত্র ের রাহ 

করণ 

মদ্ব নকে েনদ, নম্বরপত্র ও প্র শিপশত্রর েন্য ব াশর্ ডর 

মনধ ডামরি িরশম আশ দন করশে বর্বুশেিন  ই যাচাই 

কশর িা আশ দনকারীর হাশি হাশি ের রাহ করা হয়। 

হামরশয় বেশে অর্থ া বকান কারশণ ম নষ্ট 

হশে বয েনদ, েনদ/ নম্বরপত্র  া 

প্রশ িপত্র হামরশয় বেশে  া ম নষ্ট হশয়শে 

িার িশর্াকমপ, র্থানার মেমের কমপ, 

নদমনক পমত্রকার ম জ্ঞাপশনর কমপ 

আশ দন পশত্রর োশর্থ েমা মদশি হশ ।  

োশর্থ মি েমার রমিদ 

প্রমিটির েন্য মি ৬০০/- (েয়িি) র্াকা 

বোনােী ব্যাংশকর অনোইন বে া 

“বোনােী বে া” এর মাধ্যশম মি েমা 

বদয়া যাশ । যশিার ব াশর্ ডর ওশয়  

োইশর্র মাধ্যশম েংগৃহীি বোনােী 

বে ার রমিশদর ম পরীশি মনধ ডামরি মি 

মনকর্ িী বোনােী ব্যাংশক েমা মদশি 

হশ । 

০৩ (মিন) কম ড 

মদ শের  মশধ্য 

ের রাহ করা হয়। 

১) র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ 

পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক 

বিান: 02477762714 অমিে 

বিান: 0247776271৫  াো 

বমা াইে: 0173322203 

01715052677 

 

e-mail: 

controller@jessoreboard.gov.bd 

 

২) োঈফুে ইেোম 

উপ-পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক (েনদ) 

 বমা াইে: 01712982125 

5.1.4 নাম/ য়ে  

েংশিাধন 

পরীক্ষার্থীর নাম, মপিার নাম, মািার নাম এ ং  য়ে 

েংশিাধন কশর েকে প্রকার েনদ, নম্বরপত্র একাশর্মমক 

োন্সমক্রে, প্রশ িপত্র েংশিাধন করা হয়। 

একাশর্মমক িাো হশি েংশিাধন েংক্রান্ত 

অনুশমামদি পত্র পাওয়ার পর পরীক্ষার্থীর 

নাম, মপিার নাম, মািার নাম এ ং  য়ে 

েংশিাধশনর বক্ষশত্র েকে প্রকার েনদ/ 

নম্বরপত্র একাশর্মমক োন্সমক্রে, 

প্রশ িপত্র েংশিাধন মচঠির োশর্থ েমা 

মদশি হয়। 

প্রশযােয নয় ০৩ (মিন) কর্ম 

মদ শের  মশধ্য 

ের রাহ করা হয়। 

১) র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ 

পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক 

বিান: 02477762714 অমিে 

বিান: 0247776271৫  াো 

বমা াইে: 0173322203 

01715052677 

 

e-mail: 

controller@jessoreboard.gov.bd 

 

২) োঈফুে ইেোম 

উপ-পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক (েনদ) 

 বমা াইে: 01712982125 

5.1.4 োমময়ক েনদ 

ের রাহ 

মূে েনদ ের রাশহর পূশ ড উিীণ ড পরীক্ষার্থীশদর আশ দশনর 

বপ্রমক্ষশি োমময়ক েনদ ের রাহ করা হয়। ব াশর্ ডর 

মনধ ডামরি  িরশম আশ দন করশি হয়। আশ দনকারীর 

হাশি হাশি োমময়ক েনদ ের রাহ করা হয়। 

আশ দন িরশমর োশর্থ প্রশ িপত্র ও 

বরমেশেিন কার্ ড এর িশর্াকমপ েমা 

মদশি হয়। 

মি ৫০০/- (পাঁচিি) র্াকা বোনােী 

ব্যাংশকর অনোইন বে া “বোনােী 

বে া” এর মাধ্যশম মি েমা বদয়া যাশ । 

যশিার ব াশর্ ডর ওশয়  োইশর্র মাধ্যশম 

েংগৃহীি বোনােী বে ার রমিশদর 

ম পরীশি মনধ ডামরি মি মনকর্ িী 

বোনােী ব্যাংশক েমা মদশি হশ । 

০৩ (মিন) কম ড 

মদ শের  মশধ্য 

ের রাহ করা হয়। 

১) র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ 

পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক 

বিান: 02477762714 অমিে 

বিান: 0247776271৫  াো 

বমা াইে: 0173322203 

01715052677 

 

e-mail: 

controller@jessoreboard.gov.bd 

 

২) োঈফুে ইেোম 

উপ-পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক (েনদ) 

 বমা াইে: 01712982125 

mailto:controller@jessoreboard.gov.bd
mailto:controller@jessoreboard.gov.bd
mailto:controller@jessoreboard.gov.bd
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5.1.5 েনদ ও নম্বরপত্র 

যাচাই করণ 

ম মিন্ন প্রমিষ্ঠাশন কম ডরি ও অধ্যয়নরি ব্যমি শে ডর েনদ 

ও নম্বরপত্র যাচাই কশর অ মহি করা হয়। প্রমিষ্ঠাশনর 

আশ দন ও ব াশর্ ডর মনধ ডামরি িরশম আশ দন করশি হয়। 

পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক ও উপ পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক (র্কুশমন্ট) েনশদর 

েিযিা যাচাই কশর আশ দনকারীর হাশি হাশি অর্থ া 

র্াক বযাশে ের রাহ করা হয়। 

আশ দশনর োশর্থ মূে েনদ এ ং চামহি 

েংখ্যক িশর্াকমপ  েমা মদশি হয়। 

মি প্রমি মূে কমপ ৩০০/- (মিনিি) 

এ ং প্রমি িশর্াকমপর েন্য ২০০/- 

(দুইিি) র্াকা। বোনােী ব্যাংশকর 

অনোইন বে া “বোনােী বে া” এর 

মাধ্যশম মি েমা বদয়া যাশ । যশিার 

ব াশর্ ডর ওশয়  োইশর্র মাধ্যশম 

েংগৃহীি বোনােী বে ার রমিশদর 

ম পরীশি মনধ ডামরি মি মনকর্ িী 

বোনােী ব্যাংশক েমা মদশি হশ । 

০৩ (মিন) কম ড 

মদ শের  মশধ্য 

ের রাহ করা হয়। 

১) র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ 

পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক 

বিান: 02477762714 অমিে 

বিান: 0247776271৫  াো 

বমা াইে: 0173322203 

01715052677 

 

e-mail: 

controller@jessoreboard.gov.bd 

 

২) োঈফুে ইেোম 

উপ-পরীক্ষা মনয়ন্ত্রক (েনদ) 

 বমা াইে: 01712982125 

5.1.6 পা মেক পরীক্ষার 

িোিে নিরী 

অিোইন/অনোইন এ ং বমা াইে এেএমএে পরীক্ষা বকন্দ্র হশি প্রাপ্ত ওএমআর িীর্ 

পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষকশদর হশি প্রাপ্ত 

নম্বর অংি 

বকন্দ্র হশি প্রাপ্ত ব্য হামরক নম্বর 

 ৪৫ মদন ক) বমা: োহাঙ্গীর কম র 

মেমনয়র মেশস্টম এনামেস্ট 

বমা াইে : 01711271497 

ে) িরীি োেমা বকামহন্যর 

মেশস্টম এনামেস্ট 

বমা াইে : 01726902553 

ে) বমাহাম্মদ োমকর বহাশেন 

বপ্রাোমার 

বমা াইে : 01716787787 

ে) বমা: হাম বুর রহমান 

বপ্রাোমার 

বমা াইে :01724399353 

ঘ) বমাহাম্মদ বমাোশম্মে হক বচৌধুরী 

েহকারী বপ্রাোমার 

বমা াইে : 01920940626 

ঘ) বমা: মুরাদ বহাশেন 

েহকারী বপ্রাোমার 

বমা াইে : 01734213291 

ঙ) বমা: আমরফুে ইেোম 

েহকারী বমইনশর্শনন্স ইমিমনয়ার 

বমা াইে : 01717254933 

চ) র্ার্া এমি কমম্পউর্ার অপাশরর্র 

ে) র্ার্া এমি কশিাে অপাশরর্র 

ে) কমম্পউর্ার এশর্নশর্ন্ট/োধারণ 

কম ডচারী 

mailto:controller@jessoreboard.gov.bd
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5.1.7 পুন: মনরীক্ষার 

িোিে নিরী 

অিোইন/অনোইন এ ং বমা াইে এেএমএে  আিযন্তমরণ উৎে  ৩১মদন ক) মেমনয়র মেশস্টম এনামেস্ট 

ে) মেশস্টম এনামেস্ট 

ে) বপ্রাোমার 

ঘ) েহকারী বপ্রাোমার 

ঙ) েহকারী বমইনশর্শনন্স ইমিমনয়ার 

চ) র্ার্া এমি কমম্পউর্ার অপাশরর্র 

ে) র্ার্া এমি কশিাে অপাশরর্র 

ে) কমম্পউর্ার এশর্নশর্ন্ট/োধারণ 

কম ডচারী 

5.1.8 বমির িে নিরী অিোইন/অনোইন এ ং বমা াইে এেএমএে আিযন্তমরণ উৎে  মন ডাহী আশদি 

বমািাশ ক 

ক) বমা: োহাঙ্গীর কম র 

মেমনয়র মেশস্টম এনামেস্ট 

বমা াইে : 01711271497 

ই-বমইে: 

jkabir1207@gmail.com 
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৬ মহো  ম িাে (মহো  েহণ িাো, মহো  প্রদান িাো, অমর্র্ িাো এ ং ই-োমি ডে বেন্টার) 

6.1 মহো  েহণ িাো, মহো  প্রদান িাো এ ং মনরীক্ষা িাো 

ক্রমমক বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি প্রশয়ােনীয় কােেপত্র এ ং প্রামপ্তস্থান বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদাশনর 

েময়েীমা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত  কম ডকিডা (নাম, পদম , 

বিান ও ই-বমইে) 

6.1.1 পরীক্ষা, মন ন্ধন, 

মদ্বনকে/ মত্র-নকে 

েনদ/একাশর্মমক 

োন্সমক্রে, 

স্বীকৃমি, ন ায়ন 

প্রভৃমিেহ যা িীয় 

মিে েহণ 

বোনােী ব্যাংশকর অনোইন বে া  ‘বোনােী বে া’ 

োমি ডশের মাধ্যশম েমা বনয়া হয় 

েংমিষ্ট িাোর ম জ্ঞমপ্ত অনুযায়ী 

কােেপত্রেহ বোনােী বে ার মাধ্যশম 

র্াকা েমা বদয়ার প্রামাণক ব াশর্ ডর 

ওশয় োইশর্ েমা বনয়া হয় 

ব াশর্ ডর ওশয় োইশর্ প্রদমি ডি মিশের 

িামেকা অনুযায়ী বোনােী ব্যাংশক 

বোনােী বে া োমি ডশের মাধ্যশম 

০১ কম ডমদ ে র্. এ.এে.এম রমিকুর রহমান 

উপ-পমরচােক (মহওমন) 

বিান : 

ই-বমইে :  

rafiqsagar05@gmail.com 

বমা াইে : 01711282546 

6.1.2 পরীক্ষক, প্রধান 

পরীক্ষক, 

মনরীক্ষক, প্রশ্নপত্র 

প্রশণিা ও প্রশ্নপত্র 

পমরশিাধনকারী 

মিক্ষকশদর 

যা িীয় ম ে 

পমরশিাধ 

র্াচ  াংো ব্যাংশকর বমা াইে একাউশন্ট এে এম এে 

(রশকর্ োমি ডে) োমি ডশের মাধ্যশম প্রদান করা হয় 

মূল্যায়নকৃি পরীক্ষার োিার েংখ্যার 

ম  রণ মনশয়ােপত্র ব াশর্ ডর মনধ ডামরি 

ওশয় োইশর্ েমা বনয়া হয় 

আন্তিঃমিক্ষা ব ার্ ড কর্তডক মনধ ডামরি 

েম্মানী/ পামরশিামিশকর িামেকা 

অনুযায়ী 

পরীক্ষার 

িোিে 

প্রকাশির ৬০ 

মদন হশি ৯০ 

মদশনর মশধ্য 

১) র্. এ.এে.এম রমিকুর রহমান 

উপ-পমরচােক (মহওমন) 

বিান : 

ই-বমইে :  

rafiqsagar05@gmail.com 

বমা াইে : 01711282546 

   ২) 

বমাহাম্মদ হাম বুর রহমান 

বপ্রাোমার 

বমা াইে : 01724399353 

6.1.3 ের রাহ েংক্রান্ত 

ম ে 

র্াকশযাশে এ ং হাশি হাশি ম ে েমা বনয়া হয় কায ডাশদশি  মণ ডি িিডানুযায়ী কায ডাশদশি বঘামিি দর বোনােী 

ব্যাংশকর বচশকর মাধ্যশম পমরশিাধ 

করা হয় 

 

০৩ কম ডমদ ে 

র্. এ.এে.এম রমিকুর রহমান 

উপ-পমরচােক (মহওমন) 

বিান : 

ই-বমইে :  

rafiqsagar05@gmail.com 

বমা াইে : 01711282546 

6.1.4 ম ে েংক্রান্ত 

আশ দন ও 

অমিশযাে 

আশ দন পত্র ও বমৌমেক আশোচনা বোনােী বে ার মিপ/ মনশয়ােপত্র ম না মূশল্য 01 কম ডমদ ে র্. এ.এে.এম রমিকুর রহমান 

উপ-পমরচােক (মহওমন) 

বিান : 

ই-বমইে :  

rafiqsagar05@gmail.com 

mailto:rafiqsagar05@gmail.com
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বমা াইে : 01711282546 

৬.১.৫ আিযন্তমরণ অমর্র্     অমর্র্ অমিোর 

বমা: আব্দুে কমরম 

বিান:  

বমা াইে : 01712220067 

ই-বমইে : 

ৃ abdulkarim16044@gmail.com 

 

6.2 ই-বে া বকন্দ্র 

ক্রমমক বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি প্রশয়ােনীয় কােেপত্র এ ং প্রামপ্তস্থান বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদাশনর 

েময়েীমা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত  কম ডকিডা (নাম, 

পদম , বিান ও ই-বমইে) 

6.2.1 বোনােী বে ার 

বপ-মিপ ইসুয  

ওয়ান স্টপ োমি ডে  ম না মূশল্য িাৎক্ষমণক বমা: মাশহ  বহাশেন 

বমা াইে :01912204018 

6.2.2 েনদ উশিােশনর 

আশ দন েহণ ও 

ম িরণ 

ওয়ান স্টপ োমি ডে হামরশয় যাওয়া েনশদর েন্য হারাশনা 

ম জ্ঞমপ্ত/বপপার কাটি ডং র্থানায় মেমর্, 

আশ দন পত্র, বোনােী বে ার রমিদ 

মনধ ডামরি ব ার্র্ মি ৩-৪ ঘন্টা বমা: মাশহ  বহাশেন 

বমা াইে :01912204018 

6.2.3 দি ডনার্থীশদর িথ্য 

প্রদান/পাে প্রদান 

ওয়ান স্টপ োমি ডে  মূে েনদ প্রমি কমপ ৩০০/- ৩-৪ ঘন্টা বমা: মাশহ  বহাশেন 

বমা াইে :01912204018 

৬.২.৪ মূে েনদ 

যাচাইশয়র 

/িশর্াকমপ 

েনশদর 

েিযাময়ি 

আশ দন েহণ ও 

ম িরণ 

ওয়ান স্টপ োমি ডে আশ দশনর কােেপত্র, 

ব াশর্ ডর বপ্রেকাইি িরম পূরণ,  

বোনােী বে া 

িবর্াকমপ েিযাময়ি প্রমি কমপ 

২০০/- 

৩-৪ ঘন্টা বমা: মাশহ  বহাশেন 

বমা াইে :01912204018 
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৭ পমরকল্পনা ও মূল্যায়ন ম িাে 

7.1 পমরকল্পনা িাো 

ক্রমমক বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি প্রশয়ােনীয় কােেপত্র এ ং প্রামপ্তস্থান বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদাশনর 

েময়েীমা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত  কম ডকিডা (নাম, পদম , 

বিান ও ই-বমইে) 

7.1.1 মেশে াে অনুযায়ী 

পাঠদান মনমিি 

করা 

মনয়মমি মিমেটিং ও মমনর্মরং প্রমিশ দন প্রশযােয নয় মিক্ষা  ি ড বচয়ারম্যান 

7.1.2 প্রশ্নপশত্রর মান 

উন্নয়ন 

প্রশ্ন ব্যাংক েির্ওয়যাশরর মাধ্যশম সৃেনিীে প্রশ্নপত্র 

আপশোর্ 

অনোইন প্রশ্নব্যাংক েিট্ওয়যার প্রশযােয নয় মিক্ষা  ি ড প্রধান মূল্যায়ন অমিোর 

7.2 মূল্যায়ন িাো 

ক্রমমক বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি প্রশয়ােনীয় কােেপত্র এ ং প্রামপ্তস্থান বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদাশনর 

েময়েীমা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত  কম ডকিডা (নাম, পদম , 

বিান ও ই-বমইে) 

7.2.1 িোিে 

পমরেংখ্যান 

মূল্যায়ন 

কমমটি েঠন ও  াৎেমরক প্রমিশ দন প্রদান এ ং 

িাইে আকডাইি 

বরজুশেিন, মস্থর মচত্র প্রশযােয নয় মিক্ষা  ি ড 

অনযায়ী 

েহকারী মূল্যায়ন অমিোর 

7.2.2 িদন্ত কায ডক্রম 

পমরচােনা 

োক্ষািকার ও প্রমিশ দন প্রদান প্রমিশ দন প্রশযােয নয় মিক্ষা  ি ড 

অনুযায়ী 

প্রধান মূল্যায়ন কম ডকিডা 
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7.3 োইশেমর িাো 

ক্রমমক বে ার নাম বে া প্রদান পদ্ধমি প্রশয়ােনীয় কােেপত্র এ ং প্রামপ্তস্থান বে ার মূল্য এ ং পমরশিাধ পদ্ধমি বে া প্রদাশনর 

েময়েীমা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত  কম ডকিডা (নাম, পদম , 

বিান ও ই-বমইে) 

7.3.1  ই ম িরণ বরমেোর মেমপ দ্ধ করার মাধ্যশম প্রশযােয নয় প্রশযােয নয় প্রশযােয নয় বমাহাম্মদ আব্দুোহ 

ইমাম  

েহকারী েস্থকারীক(অমিমরি 

দাময়ত্ব) 

 

আপনার কাশে আমাশদর প্রিযািা : 

ক্রমমক প্রমিশ্রুি/কামিি বে া প্রামপ্তর েশক্ষয করণীয় 

১) মনধ ডামরি িরশম েম্পূণ ডিাশ  পূরণকৃি আশ দন েমা প্রদান 

২) েঠিক েমশয়র মশধ্য প্রশয়ােনীয় মিে পমরশিাধ করা 

৩) োক্ষাশির েন্য মনধ ডামরি েমশয় উপমস্থি র্থাকা। 
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৮ অমিশযাে মনষ্পমি কম ডকিডা ও আমপে কর্তডপক্ষ 

   বে া প্রামপ্তশি অেন্তুষ্ট হশে দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডার েংশঙ্গ বযাোশযাে করুন। মিমন েমাধান মদশি ব্যর্থ ড হশে মনশম্নাি পদ্ধমিশি বযাোশযাে কশর আপনার েমো অ মহি করুন। 

ক্রমমক কেন বযাোশযাে করশ ন বযাোশযাশের ঠিকানা মনষ্পমির েময়েীমা 

 

১ 

অমিশযাে মনষ্পমি কম ডকিডা (অমনক) নাম      :  েনা  বমা: আব্দুে কমরম 

পদম     :  অমর্র্ অমিোর 

বমা াইে : 01712220067 

ই-বমইে :  abdulkarim16044@gmail.com 

২০মদন (ম শিি েরুমর বক্ষশত্র ২৪ 

ঘন্টা) 

 

০২ মাে 

 ২ অমিশযাে মনষ্পমি ম কল্প কম ডকিডা (অমনম ক) 

 

নাম      :  বমাহাম্মদ বমাোশম্মে হক বচৌধুরী 

পদম     :  েহকারী বপ্রাোমার 

বমা াইে : 01920940626 

ই-বমইে : mozammel79@gmail.com 

 

৩০মদন 

3 অফিয োগ ফিষ্পফি আফিল কর্মকর্ম ো কর্মকর্ম োর িোর্ : ড. শ্রীকোন্ত কুর্োর চন্দ 

িদফি :  ুগ্মসফচি (িীফর্ ও সংস্কোর অফিশোখো) 

ফিোি : 55101061 

ফর্োিোইল (Whatsapp) : 01726075003 

ই-ফর্ইল : addsec_dev@moedu.gov.bd 

দোপ্তফরক ঠিকোিো : কক্ষ িং-১৮১০, িিি িং-৬, িোংলোযদশ সফচিোলয়, ঢোকো 

 

 

 

 

 



33        অফিস কফি 

 

৯ িথ্য অমধকার আইন, ২০০৯ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডা, ম কল্প কম ডকিডা ও আমপে কর্তডপক্ষ  

ক্রমমক কেন বযাোশযাে করশ ন বযাোশযাশের ঠিকানা 

 

১ 

 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডা  

িথ্য প্রদানকারী কম ডকিডা 

নাম      :  েনা  বমা: আব্দুে কমরম 

পদম     :  অমর্র্ অমিোর 

বমা াইে : 01712220067 

ই-বমইে :  abdulkarim16044@gmail.com 

 ২ আমপে কর্তডপক্ষ  নাম      :  প্রশিের র্. বমািঃ আহোন হা ী  

পদম     :  বচয়ারম্যান 

বমা াইে : ০১৭১১৫৩৫৪২১ 

ই-বমইে : chairman@ jessoreboard.gov.bd 

৩ দাময়ত্বপ্রাপ্ত ম কল্প কম ডকিডা নাম      :  বমাহাম্মদ বমাোশম্মে হক বচৌধুরী 

পদম     :  েহকারী বপ্রাোমার 

বমা াইে : 01920940626 

ই-বমইে : mozammel79@gmail.com 

 

 

  

                         র্. ম শ্বাে িামহন আহম্মদ 

                       েমচ  (চেমি দাময়শত্ব) 

          মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

                  বিান-02477762701 (অমিে), বিান-0247776270২ ( াো),  

   বমা াইে: ০১৭৩৩২২২০০২, 01715052677 

                ই-বমইে :  secretary@ jessoreboard.gov.bd 

 


