মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ব ার্ড, যশলার
website: www.jessoreboard.gov.bd

নাভ, পতায-ভাতায নাভ ও ফয়স সংশাধশনয ভযানুয়ার
যশলার মলক্ষা ব াশর্ডর ওশে সাইশের ব াম বেশের (www.Jessoreboard.gov.bd) Name/Age correction
বমন্যযশে মিক করশ মন্শের ফমডটি োওো যাশ ।
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select এ মিক কশর েরীক্ষার ন্াম ও প্রশোেন্ীে সা বসখান্ বেশক মন্ধ্ডারণ করশে
Reg. no এর ঘশর মন্ে বরা ন্ং এ ং মন্ ন্ধন্ ন্ং মশখ Find Button এ মিক

(১৯৯৬ সা বেশক েমান্ সা েযর্ন্ড) সন্শে প্রেত্ত েেযামে োওো যাশ
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করশ সন্ে অন্যযােী ঘরগুশা েূরণ করার েন্য একটি

ফমড োওো যাশ । ধ্াশে ধ্াশে ফমডটি েূরণ করার েরName
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সংশলাধ্শন্র প্রশোেন্ বসখাশন্ টিক বেওোর ের যার সংশলাধ্ন্ প্রশোেন্ বসই ঘরটিশেই বক মাত্র
Religion
বখার কাে করা যাশ ।
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বযটি

Religion

মকরূে সংশলাধ্ন্ প্রশোেন্ ন্ীশের ঘরগুশা বসভাশ

েূরণ করুন্
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পনশনাক্ত কাগজত্র আফযই স্ক্যান কশয (PDF FORMATE – এ) িাপখর কযশত হশফ

[

মলক্ষা প্রমেষ্ঠান্ প্রধ্ান্ এর প্রেযেন্েত্র

Attach Pdf Formate

োেীে েমরেেেত্র / েন্ সন্ে ( প্রশযােয বক্ষশত্র)

Attach Pdf Formate

এমফশর্মভে ( প্রশযােয বক্ষশত্র)
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অন্যান্য
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পভম ুযন কশয Submit কযায য সসানাপর সসফায Sonali Slip Print কযায Option াওয়া মাশফ। এই
slip Print কশয শুধুভাত্র সসানাপর ফযাংশক টাকা জভা পিশরই হশফ ; সকাথাও সসানাপর সসফায Number
সিয়ায ফা ফসাশনায প্রশয়াজন নাই।

আশফিশন প্রিত্ত সভাফাইর নম্বশয একটি SMS এয ভাধযশভ জভাকৃত আশফিশনয আইপি ও াসওয়ািম াওয়া মাশফ।
এই আইপি ও াসওয়ািম এয ভাধযশভ প্রশয়াজশন আশফিন ত্র পযফতমশনয কাজ কযা মাশফ। Application
Saved Successfully! সিখাশর Board Acknowledgment print কশয সংযক্ষণ কযশত হশফ ।
Application Edit / Last Update (প্রথভ াতায় সিখুন) এয জশনয এয উয পিক কশয
এয ভাধযশভ কাজগুশরা সম্পন্ন কযা মাশফ।

মাশফ

আইপি Password

পফ.দ্র. ১) ফড় সকান পযফতমন, সংশমাজন, পফশয়াজশনয জনয পভটিংশয়য তাপযখ এফং সভয় মন্ধ্ডারণ হশর সস
অনুমায়ী সংপিষ্ট আশফিনকাযীয প্রিত্ত সভাফাইর নং এ SMS এয ভাধযশভ পভটিংশয়য তাপযখ এফং সভয়
জানাশনা হশফ এফং সস সভাতাশফক সকর সনি শত্রয ভূর, NID CARD.
এ

/

/

, এপপশিপবট, জন্ পনফন্ধন, আশফিনকাযী, অপববাফক, প্রধান পক্ষক বপতম

ফপহসহ পভটিংশয় হাপজয হশত হশফ ।

২) আক্ষমরক ভয শর েন্য আশ েন্ েশত্রর কাে
বপ্ররণ করা

সম্পন্ন

ার ের Online

এ সংমিষ্ট আইমর্ বে মেঠি

শ । আশ েন্কারী োর োসওোর্ড ও বমা াই ন্ম্বর মেশে Last Update বেশক Download

বমন্যয বে মিক কশর মেঠি মপ্রন্ট করশে োরশ ন্ ।
আক্ষমরক ভয শর েন্য ও
আইমর্ ও োসওোর্ড

ড় েমর েড ন্, সংশযােন্, ম শোেন্ মমটিংশে অন্যশমামেে

শ আশ েন্কারী োর

মেশে Last Update বেশক Download বমন্যয বে মিক কশর মেঠি মপ্রন্ট করশে োরশ ন্

। প্রেযেন্ েত্র , এমফশর্মভে এর ন্মযন্া Home Page এর User Manual বমন্যযশে োওো যাশ ।
প্রেত্ত মেঠিস

সক প্রকার প্রশোেন্ীে র্কুশমন্ট ব াশর্ড মন্শে এশস প্রমাণ েত্র/ মাধ্যমমক মন্ ন্ধন্/ উচ্চ

মাধ্যমমক মন্ ন্ধন্ লাখাে বযাগাশযাগ কশর সংশলাধ্ন্ কাে সম্পন্ন করশে

শ ।
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