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অত্র কলেলে একাদশ শ্রেণীলে ভর্েির শেিাবেী 

 
 করযোনো বোইযো ফদৃ্ধি োওয়োয কোযরন একোদ শ্রেণীয বর্তি কোম িক্রভ অনরোইরনয ভোধযরভ  অত্র করররজয 

ওরয়ফ োইট www.jdc.edu.bd এয ভোধযরভ ম্পন্ন কযো রফ।  

 একোদ শ্রেণীরত বর্তিকৃত র্ক্ষোথীরদয ভোর্ক শ্রফতন ২০০(দুইত) টোকো। বর্তিয ভয় ৬(ছয়) ভোরয শ্রফতন 

র্যরোধ কযরত রফ। 

 বর্তিকৃত র্ক্ষোথীরদয প্রথভ ক্লো শ্রথরকই করররজয র্নধ িোর্যত ইউর্নপভ ি র্যধোন করয শ্রেণীকরক্ষ আরত ফ। 

 প্রথভ ফরল িয প্রথভ োভর্য়কী যীক্ষো ফোধযতোভূরক।(োঠদোন কোম িক্রভ শুরু ওয়োয ৬ ভোরয ভরধয প্রথভ 

োভর্য়কী যীক্ষো অনুষ্ঠিত রফ। 

 প্রথভ োভর্য়কী যীক্ষো অনুষ্ঠিত ওয়োয ৬ ভোরয ভরধয প্রথভ ফরল িয ফোর্ল িক যীক্ষো অনুষ্ঠিত রফ। 

 ফোর্ল িক যীক্ষোয় উত্তীণ ি রত রফ। অনযথোয় র্িতীয় ফরল ি প্ররভোন শ্রদয়ো রফ নো। 

 ফোর্ল িক যীক্ষোয় উত্তীণ ি র্ক্ষোথীরদয র্নধ িোর্যত র্প ৪০০/=(চোযত) টোকো প্রদোন করয র্িতীয় ফরল ি বর্তি রত 

রফ। 

 শ্রকোন র্ক্ষোথী ক্লোর ৭৫% উর্িত নো থোকরর নন-কররদ্ধজরয়ট/র্ড-কররদ্ধজরয়ট ফরর র্ফরফর্চত রফ। শ্র 

শ্রক্ষরত্র উক্ত র্ক্ষোথী োফর্রক যীক্ষো ও উ-ফরৃ্ত্ত অনযোনয কর ুরমোগ-ুর্ফধো শ্রথরক ফদ্ধিত রফ। 

 অত্র করররজ বর্তিকৃত র্ক্ষোথীরদয প্রথভ ক্লোর পুর র্দরয় ফযণ করয শ্রনয়ো রফ। যফর্তিরত শ্রকোন নফীন ফযণ 

অনুিোন কযো রফ নো। 

 করযোনো র্যর্ির্ত স্বোবোর্ফক ওয়ো োররক্ষ ১৫ জোনুয়োযী -১৫ শ্রপব্রুয়োযী ইংতোর্যরেয ভরধয কররজ কতৃিক্ষ 

কতৃিক ভরনোনীত িোরন র্ক্ষো পয অনুষ্ঠিত রফ। 

 র্নফ িোচনী যীক্ষো ফধযতোভূরক। র্নফ িোচনী যীক্ষোয় উত্তীণ ি নো রর শ্রকোন বোরফই োফর্রক যীক্ষোয পযভ ূযণ 

কযো মোরফ নো। 

 করযোনো র্যর্ির্ত স্বোবোর্ফক ওয়ো োররক্ষ প্তোরয প্রর্ত র্নফোয কোর ৯ ঘষ্ঠটকোয় র্ফত্র ধভ িগ্রন্থ শ্রথরক 

োঠ, জোতীয় তোকোরক ম্মোন প্রদ িন, থ ফোকয োঠ ও জোতীয় ংগীত র্যরফন কযো রফ। উক্ত 

কভ িূচীরত কররয উর্ির্ত ফোধযতো ভূরক। 

 প্তোরয প্রর্ত ফৃস্পর্তফোয দুুয ১২ঘষ্ঠটকো ইরত ংসৃ্কর্ত ও স্কোউট দররয অনুীরন চচিো কযো রফ। 

 করররজয কর তথয ওরয়ফোই www.jdc.edu.bd ও শ্রপইফুক শ্রজ (শ্রজোনোইর র্ডগ্রী কররজ) এয ভোধযরভ 

জোনো মোরফ। 

 

উরয উর্ির্েত তিোফরী শ্রভরন র্নরয় অত্র করররজয একোদ শ্রের্ণরত বর্তি রোভ। 

 

 

 

 

অর্ববোফরকয স্বোক্ষয র্ক্ষোথীয স্বোক্ষয 
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২০২১-২০২২ইং শিক্ষাবর্ষ ে একাদি শ্রেণীর্ে ভশেের 

জন্য শন্র্নাক্ত কাগজ-পত্রাশদ জমাশদর্ে হর্ব 

 

 
 এসএসসস/সভভান যীক্ষায ভূর নম্বযত্র ও প্রংসাত্র দুই সসট পটটাকসসহ। 

 সক্ষার্থীটদয সিজজটার জন্মসনফন্ধন সনটদয(১৭ সিজজটটয ফাংরা ও ইংটযজী) পটটাকস। 

 সতা ও ভাতায জাতীয় সযচয়টত্রয পটটাকস। 

 সতা ও ভাতায অফততভাটন অসববাফটকয জাতীয় সযচয়টত্রয পটটাকস। 

 সতা ও ভাতায সিজজটার জন্ম সনটদয পটটাকস (মসদ র্থাটক)। 

 সদয সতারা াসটাটত সাইটজয ৪ কস যসিন ছসফ। প্রকা র্থাটক সম, সভটয়টদয দুই কর্ ত/কান প্রদ তন 

হয় এভন ছসফ এফং সছটরটদয করায মুক্ত াটত সযধান কযা ছসফ হটত হটফ। 

 অত্র কটরটজ বসততয জনয অনরাইটন ূযর্কৃত বসতত পযভ ১ কস। 

 অত্র কটরটজ বসততয জনয অনরাইন পযভ ূযটর্য প্রার্থসভক আটফদন সপ জভাদাটনয যসদ ১ কস। 

 অত্র কটরটজ বসততয জনয অনরাইটন ভূর পযভ ূযটর্য য বসতত সপ জভাদাটনয যসদ ১ কস।  
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Aa¨ÿ, 

‡RvbvBj wWMÖx K‡jR, 

eovBMÖvg, b‡Uvi| 

‡gvevBj-01716499745 


