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www.jessoreboard.gov.bd 
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তথ্য অর্িকাি আইন ২০০৯ এি ৫ িািা মর্াতাববক এ প্রর্তষ্ঠাবনি স্ব-প্রব ার্দতভাবব প্রকাশব াগ্য তবথ্যি কযাটালগ ও কযাটাগর্ি 

র্শক্ষা মবাবড িি ঠিকানা 

৪ নং নওয়াপাড়া ইউর্নয়ন, মপা: র্শক্ষা মবাড ি-৭৪০১, থানা : মকাতয়ালী, মেলা :  বশাি র্নউর্াবকিট সংলগ্ন, মেলা :  বশাি 

 

ইউটির্লটি র্বল/ভূর্র্/কি সংক্রান্ত তথ্য 

ের্র্ি পর্ির্া : ৭.০২ একি, দাগ নং-860-864,869,878-880,882, খর্তয়ান নং-620, মর্ৌো-র্কসর্ত 

নওয়াপাড়া। র্বদ্যযৎ র্বল, ভূর্র্ কি/খােনা, মটর্লব ান র্বল ও ইন্টািবনট র্বল র্নয়র্র্ত পর্িবশাি কিা হয়  

 

প্রশাসর্নক কা িালয় 

বঙ্গর্াতা মশখ  র্েলাতুবেছা মুর্েব ভবন 

(প্রশাসর্নক ভবন-১) 

মেয়ািম্যান (কাউর্িল র্বভাগ), সর্েব (সংস্থাপন, 

একাবডর্র্ক/বৃর্ি শাখা, র্হসাব ও অর্ডট শাখা, কর্ন সার্ভ িস 

শাখা, র্নিাপিা ও িক্ষ াববক্ষন শাখা), পিীক্ষা র্নয়ন্ত্রবকি 

দপ্তি (র্াধ্যর্র্ক ও উচ্চ র্াধ্যর্র্ক পিীক্ষা শাখা, কর্ম্পউটাি 

মকন্দ্র, , ডকুবর্ন্ট শাখা), প্রিান মূল্যায়ন কর্ িকতিা, ই-সার্ভ িস 

মসন্টাি, মুর্েব কন িাি, র্সর্েদ ও লাইবের্ি 

মশখ িাবসল ভবন 

(প্রশাসর্নক ভবন-২) 

কবলে পর্িদশ িবকি দপ্তি, র্বদ্যালয় পর্িদশ িবকি দপ্তি, 

ক্রীড়া র্বভাগ, মসানালী ব্াংক ও মপাস্ট অর্ স  

 

প্রর্তষ্ঠান প্রিান ও র্বভাগীয় প্রিান ম ান নম্বি 

মেয়ািম্যান  

সর্েব 024 777 62701 

পিীক্ষা র্নয়ন্ত্রক  

কবলে পর্িদশ িক  

র্বদ্যালয় পর্িদশ িক  

উপ-পর্িোলনক (র্হসাব ও র্নিীক্ষা)  

 

তবথ্যি র্ববি ী 

ক্রর্র্ক তমথ্যি/মসবাি নার্ তথ্য/মসবা প্রার্প্তি স্থান 

১ বঙ্গবন্ধুি ঐর্তহার্সক ৭ই র্াবে িি ভাষ  www.jessoreboard.gov.bd 

 

http://www.jessoreboard.gov.bd/
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২ বঙ্গবন্ধুি দূল িভ ছর্ব ওবয়বসাইবটি মহার্বপবে 

৩ র্সটিবেনস ি োট িাি মবাবড িি প্রববশ মগইবটি ডানপাববি 

৪ মবাবড িি মেয়ািম্যান www.jessoreboard.gov.bd 

jessoreeducationboard.portal.gov.bd 

৫ কা ি র্নব িাহী কর্র্টিসমূহ মবাবড িি কাউর্িল র্বভাগ 

৬ মবাবড িি েনবল মবাবড িি ওবয়বসাইট ও তথ্য বাতায়ন 

৭ অর্ভব াগ র্নষ্পর্ি কর্ িকতিা মবাবড িি ওবয়বসাইট ও তথ্য বাতায়ন 

৮ তথ্য কর্ িকতিা মবাবড িি ওবয়বসাইট ও তথ্য বাতায়ন 

৯ মবাবড িি আওতািীন র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাবনি 

নাবর্ি তার্লকা 

মবাবড িি ওবয়বসাইট 

১০ অনলাইন টিোি মপ্রা াইল (OTP) www.jessoreboard.gov.bd 

১১ অনলাইন ক্লাশরুর্ www.jessoreboard.gov.bd 

 

১২ মেএসর্স/এসএসর্স/এইেএসর্স 

পিীক্ষায় মকন্দ্রসমূবহি নাবর্ি তার্লকা 

www.jessoreboard.gov.bd 

ও পিীক্ষা শাখা 

১৩ পিীক্ষক, র্নিীক্ষক, মসটাি ও 

র্ডাবিটিবদি তার্লকা ও র্বল প্রদান 

www.jessoreboard.gov.bd 

ও পিীক্ষা শাখা 

১৪ উপবৃর্ি তথ্য (৬ষ্ঠ-দ্বাদশ) প্রিানর্ন্ত্রীি র্শক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট 

১৫ ক্রীড়া অনুদান প্রর্তষ্ঠান প িায় ক্রীড়া র্বভাগ, মবাবড িি ওবয়বসাইট 

১৬ নার্ ও বয়স সংবশািন  ওবয়বসাইট ও তথ্য বাতায়ন 

১৭ প্রর্তষ্ঠাবনি স্বীকৃর্ত নবায়ন কবলে পর্িদশ িক ও র্বদ্যালয় পর্িদশ িক দপ্তি 

১৮ মির্েবেসন কাড ি র্বতি  কবলে পর্িদশ িক ও র্বদ্যালয় পর্িদশ িক দপ্তি 

১৯ প্রববশপত্র র্বতি  পিীক্ষা শাখা 

২০ মেএসর্স/এসএসর্স/এইেএসর্স পিীক্ষা 

গ্রহ  

পিীক্ষা শাখা 

২১ পাবর্লক পিীক্ষাি  ল প্রকাশ পিীক্ষা র্বভাগ, কর্ম্পউটাি মকন্দ্র 

২২ পুন:র্নিীক্ষাি আববদন গ্রহ  ও  ল 

প্রকাশ 

পিীক্ষা র্বভাগ, কর্ম্পউটাি মকন্দ্র 

২৩  লা ল আকিাইভ www.educationboardresults.gov.bd 
২৪ বৃর্িি  ল প্রকাশ ওবয়বসাইট ও তথ্য বাতায়ন 

২৫ বৃর্িি টাকা প্রার্প্ত র্াউর্শ, ঢাকা 

২৬ সাটি ির্ বকট ও ট্রাির্ক্রপ্ট র্বতি  মকন্দ্র প্রর্তষ্ঠান ও ডকুবর্ন্ট শাখা 

২৭ পুবড়/হার্িবয়  াওয়া সনদ (র্দ্বনকল) 

উবিালন/(মেশ সনদ উবিালন) 

ডকুবর্ন্ট শাখা 

২৮ র্ববদশ গবর্াবনচ্ছুকবদি সনদ সতযায়ন পিীক্ষা র্নয়ন্ত্রবকি দপ্তি 

http://www.jessoreboard.gov.bd/
http://www.jessoreboard.gov.bd/
http://www.jessoreboard.gov.bd/
http://www.jessoreboard.gov.bd/
http://www.jessoreboard.gov.bd/
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২৯ োকিী/উচ্চ র্শক্ষাি প্রবয়ােবন সনদ 

মভর্ির্ বকশন 

পিীক্ষা র্নয়ন্ত্রবকি দপ্তি 

৩০ একাদশ মের্ বত ভর্তি ও বদলী আইআইর্সটি ইনর্স্টটিউট বুবয়ট ও মবাবড িি কবলে র্বভাগ 

৩১ ৬ষ্ঠ – নবর্ মের্ বত ভর্তি ও বদলী মবাবড িি র্বদ্যালয় র্বভাগ, প্রর্তষ্ঠান প্রিান, মবাবড িি 

ওবয়বসাইট 

৩২ মবাবড িি উদ্ভাবনী মসবাসমূহ মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৩৩ মবাবড িি র্ডর্েটালাইেড মসবাসমূহ মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৩৪ র্বর্ভে আববদন  ির্ ডাউনবলাড মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৩৫ র্ স/র্ স প্রদান মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৩৬ মসবাসমূবহি ব্বহাির্বর্ি/ম্যানুয়াল মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৩৭ মবাবড িি সহর্েকৃত মসবাসমূহ মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৩৮ বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন পর্িকল্পনা/চুর্ি apams.cabinet.gov.bd 
৩৯ বার্ষ িক ক্রয় পর্িকল্পনা মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৪০ োতীয় শুদ্ধাোি কর্ িপর্িকল্পনা (NIS) মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৪১ ই-মটন্ডাি eprocure.gov.bd 
৪২ ই-নর্থ nothi.gov.bd 
৪৩ ই- াইর্লং www.jessoreboard.gov.bd/officemanagem

ent 
৪৪ ক্রীড়া সংক্রান্ত সকল তথ্য মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৪৫ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন আঞ্চলীক 

ক্রীড়া প্রর্তব ার্গতা 

মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৪৬ মকন্দ্র সর্েবগব ি সাবথ র্তর্বর্নর্য় 

সভা 

মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৪৭ নার্ ও বয়স সংবশািন সংক্রান্ত সভা মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৪৮ আর্পল এন্ড আর্ব িবট্রশন কর্র্টিি সভা মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৪৯ অনলাইন প্রশ্ন ব্াংক মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৫০ র্বদ্যালয় ম্যাবনর্েং কর্র্টিি 

প্রর্বিানর্া লা-200৯ 

মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৫১ মবসিকািী র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠান কিাি 

নীর্তর্ালা 

মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৫২ ইবনাবভশন টীর্ মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৫৩ তথ্য অর্িকাি আইন বাস্তবায়ন টীর্ 

(RTI) 

মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৫৪ অর্ভব াগ প্রর্তকাি র্সবস্টর্  (GRS) grs.gov.bd 
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৫৫ প্রজ্ঞাপন, পর্িপত্র, র্নবদ ির্শকা, মের্কং 

র্নউে 

মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

৫৬  বটা গ্যালািী মবাবড িি ওবয়বসাইট ও োতীয় তথ্য বাতায়বন  মশাি মবাড ি 

57 োতীয় তথ্য বাতায়বন  বশাি মবাড ি Jessoreeducationboard.portal.gov.bd 

৫৮ র্বদ্যালয় সংখ্যা 2924 

৫৯ কবলে সংখ্যা 589 

 

                                                                                     

  

  


