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কেলজ িবভাগ

ন র ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪২.৩২.০০১.২০.২৩ তািরখ: 
০৭ লাই ২০২২

২৩ আষাঢ ়১৪২৯

িব ি / না শ

িবষয:় ২০২১২০২১--২০২২২০২২   িশ াবেষিশ াবেষ   একাদশএকাদশ   িণ েতিণেত   ভিত তভিত ত   িশ াথ েদরিশ াথ েদর   িবষয়িবষয়,  ,  শাখ াশাখ া   এবংএবং  লল  ছিবছিব
সংেশাধনসংেশাধন   ব াব া   পিরবতনপিরবতন   সেসে

এত ারা এ বােডর আওতাধীন সকল কেলজ/উ  মা িমক িব ালেয়র অ / ধান িশ ক, ২০২১-২০২২ িশ াবেষ
একাদশ িণেত ভিত ত িশ াথ  এবং তােদর অিভভাবকসহ সংি  সকলেক জানােনা যাে  য, ২০২১-২০২২
িশ াবেষর একাদশ িণর িশ াথ েদর িবষয়, শাখা এবং ল ছিব সংেশাধন বা পিরবতেনর জ
১৭১৭--০৭০৭--২০২২২০২২     থ েকথেক    ২৯২৯--০৯০৯--২০২২২০২২   ি .ি .     তা িরখতািরখ   পযপয   অনলাইেনঅনলাইেন   আেবদনআেবদন   করাকরা   যােবযােব ।।
২। িশ াম ণালেয়র "২০২১-২০২২ িশ াবেষ একাদশ িণেত ভিতর নীিতমালা ২০২১"-এর ৫.১১ উপা ে দ অ সাের
মা িমক ল সা িফেকট পরী ায় িব ান শাখা থেক উ ীণ িশ াথ  পরবত েত একাদশ িণেত মানিবক শাখা বা

বসায় িশ া শাখায় ভিত হেল একই কেলেজ িব ান শাখায়  প পিরবতেনর েযাগ নই।  তেব, অ  কেলেজ
ছাড়পে র মা েম ভিত হেয় যা তা  ও আসন  থাকা সােপে  িব ান শাখায়  প পিরবতেনর আেবদন করেত
পারেব।
৩। িশ াথ েক িবষয়, শাখা এবং ল ছিব সংেশাধন বা পিরবতেনর িনধািরত আেবদন ফরেম (ওেয়বসাইেটর ডাউনেলাড
ম েত আেবদন ফরম পাওয়া যােব) আেবদন কের সংি  কেলেজ আেবদন প  জমা িদেত হেব। কেলেজর অ
আেবদেনর ত ািদ এবং িনবি ত িবষয় যাচাই কের অনলাইেন এ বােডর ওেয়বসাইেট Our Services অংেশ
institute ােনল থেক Group & subject change িলংেক িশ াথ র আেবদন ‘সাবিমট’ করেবন।
িশ াথ র ািথত িবষয় স কভােব িলিপব  হেয়েছ িকনা যাচাই কের িনি ত হেয় আেবদন সাবিমট করেত হেব।
অনলাইেন আেবদন সাবিমট করার পর সানালী াংেকর গটওেয়র মা েম অেটােজনােরেটড রিসেদ িনধািরত ৮০০/-
(আটশত টাকা) িফ পিরেশাধ করেত হেব। 

িব. . : িবষয় িনবাচেনর ে  জাতীয় িশ া ম-২০১২-এর একাদশ- াদশ িণর িবষয় কাঠােমা অ সরণ কের
শাখািভি ক িতন  নবাচিনক িবষয় এবং শাখািভি ক এক  ঐি ক িবষয় িনবাচন করেত হেব। (সং ি  )

আেবদন দািখেলর িলংক : (institute.jessoreboard.gov.bd->Group & subject change-
>Create Application)

৭-৭-২০২২
ক এম র ানী

কেলজ পিরদশক
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ফান: ০২৪৭৭৭৬২৬৯৮
ইেমইল:

ic@jessoreboard.gov.bd

অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ / ধান িশ ক, এ বােডর আওতাধীন সকল কেলজ/ উ  মা িমক িব ালয়
২) সকশন অিফসার, কেলজ িনব ন শাখা, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
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RvZxq wkÿvµg 2012 c„ôv 10

6.4 GKv`k-Øv`k †kÖwYi welqKvVv‡gv (ïay 2013-2014 wkÿve‡l©i Rb¨ cÖ‡hvR¨)

2013 - 2014 wkÿve‡l©i Rb¨ ÔRvZxq wk¶vµg 2012Õ Gi wb‡`©kbv Abymv‡i GKv`k I Øv`k †kÖwYi welq KvVv‡gv wb¤œiƒc :
1. wk¶v_©x wb‡¤œi †h‡Kv‡bv GKwU kvLvq fwZ© n‡Z cvi‡e| kvLvmg~n n‡”Q -

K. gvbweK  L. weÁvb  M. e¨emvq wk¶v N. Bmjvg wk¶v O. Mvn©̄ ’̈ weÁvb Ges P. msMxZ
2. mKj kvLvi  Avewk¨K  welq 1. evsjv (cyivZb wkÿvµg) 2. Bs‡iwR (cyivZb wkÿvµg)  3. Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³
3. kvLvwfwËK welqmg~n wb¤œiƒc -

kvLv kvLvwfwËK Avewk¨K welq kvLvwfwËK Hw”QK welq (GKwU †bIqv hv‡e)
weÁvb 4. c`v_©weÁvb

5. imvqb
6. RxeweÁvb A_ev D”PZi MwYZ

7. (K) RxeweÁvb, (L) D”PZi MwYZ, (M) K…wlwk¶v, (N) f‚‡Mvj, (O)
g‡bvweÁvb, (P) cwimsL¨vb, (Q) cÖ‡KŠkj AsKb I IqvK©kc cÖ̈ vKwUm
(cyivZb wkÿvµg), (R)*µxov (cyivZb wkÿvµg) ïay we‡KGmwci
wkÿv_x©‡`i Rb¨

gvbweK †h‡Kv‡bv wZbwU welq :
4. BwZnvm A_ev Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ
5. †cŠibxwZ I mykvmb
6. A_©bxwZ
7. mgvRweÁvb A_ev mgvRKg©
8. f‚‡Mvj
9. hyw³we`¨v

10. (K) †cŠibxwZ I mykvmb, (L) A_©bxwZ, (M) f‚‡Mvj, (N) hyw³we`¨v, (O)
mgvRweÁvb, (P) mgvRKg©, (Q) BwZnvm, (R) Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ
(S) Bmjvg wk¶v, (T) g‡bvweÁvb, (U) cwimsL¨vb, (V) b„-weÁvb (bZzb
wk¶vµg cÖYqb mv‡c‡¶) (W) K„wlwk¶v (X) Mvn©̄ ’¨ A_©bxwZ (cyivZb
wkÿvµg), (Y) Pviy I KviyKjv (cyivZb wkÿvµg), (Z) bvU¨Kjv (cyivZb
wkÿvµg), (_) mgiwe`¨v (cyivZb wkÿvµg), (`) Aviwe A_ev cvwj A_ev
ms¯‹…Z (cyivZb wkÿvµg), (a) jNy msMxZ (cyivZb wkÿvµg), (b) D”PZi
MwYZ, (c) *µxov (cyivZb wkÿvµg) ïay we‡KGmwci wkÿv_x©‡`i Rb¨

e¨emvq
wkÿv

4. e¨emvq msMVb I e¨e ’̄vcbv
5. wnmveweÁvb
6. wdb¨vÝ, e¨vswKs I wegv A_ev

Drcv`b e¨e¯’vcbv I wecYb

7. (K) wdb¨vÝ, e¨vswKs I wegv, (L) Drcv`b e¨e ’̄vcbv I wecYb, (M),
cwimsL¨vb, (N) f‚‡Mvj, (O) A_©bxwZ, (P) K„wlwk¶v, (Q) Mvn©̄ ’̈ A_©bxwZ
(cyivZb wkÿvµg), (R)  mvwPweK we`¨v I Awdm e¨e ’̄vcbv (2015-16
wk¶vel© ch©šÍ Pj‡e)

Bmjvg
wk¶v

4. Bmjvg wk¶v
5. Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ
6. Aviwe (cyivZb wkÿvµg)

7. (K) mgvRweÁvb, (L) mgvRKg©, (M) K„wlwk¶v,  (N) Mvn©̄ ’̈ weÁvb
(cyivZb wkÿvµg), (O) g‡bvweÁvb, (P) hyw³we`¨v, (Q) f‚‡Mvj, (R) A_©bxwZ

Mvn©̄ ’̈
A_©bxwZ

4. mvaviY weÁvb Ges Lv`¨ I cywó weÁvb
5. e¨envwiK wkíKjv  Ges e ¿̄ I †cvlvK wkí
6. M„n e¨e¯’vcbv I wkïea©Y Ges cvwievwiK m¤ú©K
(cyivZb wkÿvµg)

7. (K) †cŠibxwZ I mykvmb, (L) g‡bvweÁvb, (M) A_©bxwZ, (N) mgvRKg©,
(O) f‚‡Mvj, (P) mgvRweÁvb, (Q)msMxZ jNy/D”Pv½(cyivZb wkÿvÎg), (R)
mvwPweKwe`¨v I Awdm e¨e ’̄vcbv Ges (T) Bmjvg wkÿv

msMxZ 4. jNy msMxZ (cyivZb wkÿvµg)
5. D”Pv½ msMxZ (cyivZb wkÿvµg)
6. A_©bxwZ A_ev †cŠibxwZ I mykvmb A_ev
BwZnvm

7. (K) A_©bxwZ, (L) †cŠibxwZ I mykvmb, (M) g‡bvweÁvb, (N) hyw³we`¨v,
(O) Mvn©̄ ’̈ A_©bxwZ (cyivZb wkÿvµg), (P) mgvRweÁvb, (Q) mgvRKg©

* BwZnvm Ges Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ welq `ywUi g‡a¨ †h‡Kv‡bv GKwU Avewk¨K A_ev Hw”QK wnmv‡e †bIqv hv‡e| †Zgwbfv‡e
mgvRweÁvb I mgvRKg© welq `ywUi †h‡Kv‡bv GKwU Avewk¨K A_ev Hw”QK welq wnmv‡e †bIqv hv‡e| D‡jøL _v‡K †h, welq `ywU GKB m‡½
Avewk¨K I Hw”QK wnmv‡e †bIqv hv‡e bv|

* µxov welqwU ïay evsjv‡`k µxov wk¶v cÖwZôv‡bi weÁvb I gvbweK kvLvi wk¶v_©xiv Hw”QK welq wnmv‡e wb‡Z cvi‡e|

 mKj wel‡q `yB cÎ _vK‡e Ges c~Y© b¤î n‡e 200|
 ïay Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wel‡q GKwU cÎ _vK‡e Ges Gi c~Y© b¤î n‡e 100|
 mKj wel‡q mvßvwnK wcwiqW 5wU|
 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wel‡qi mvßvwnK wcwiqW 3wU|
 cÖwZwU wcwiq‡Wi e¨vwß n‡e 60 wgwbU|
 GKB welq kvLvwfwËK Avewk¨K welq Ges Hw”QK welq wnmv‡e `yÕevi †bIqv hv‡e bv|
 †h me wel‡q e¨envwiK Av‡Q Hme wel‡q ZË¡xq I e¨envwiK mgwš^Zfv‡e Pj‡e| A_©vr ZË¡xq Ask Ges G mswkøó e¨envwiK As‡ki

wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg GKB mv‡_ cwiPvwjZ n‡e| cvV¨cy Í̄K †mfv‡eB cÖYxZ n‡e|
 RvZxq wk¶vµg I cvV¨cy Í̄K †evW© KZ…©K cÖKvwkZ evsjv I Bs‡iwR eB e¨envi Ki‡Z n‡e| Ab¨vb¨ wel‡qi cvV¨cy Í̄K RvZxq wk¶vµg I

cvV¨cy Í̄K †evW© KZ…©K Aby‡gvw`Z n‡Z n‡e| Z‡e †idv‡iÝ wnmv‡e Ab¨vb¨ eB e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i|






