
                         

                    মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, চ াম 
১০১৪/িনউ, িসিডএ এিভিনউ, রাদ র, পাঁচলাইশ, চ াম 

Website : www.bise-ctg.gov.bd 

কেলজ শাখা 
        ারক নং-  চিশেবা/ক-শা/ িব ি /৫৫/৯৫(অংশ-১)/৭২৪৫ (৩০০)                         তািরখ : ০১/০৬/২০২২ি : 

         একাদশ িণেত ২০২১-২০২২ িশ াবেষ ভিত ত িশ াথ েদর কেলজ পিরবতন সং া  িব ি  

        এত ারা অ েবােডর কেলজ/ ল এ  কেলেজর অ / িত ান ধান এবং একাদশ িণেত অ য়নরত িশ াথ েদর 

অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ২০২১-২০২২ িশ াবেষ একাদশ িণেত ভিত ত ও eSIF- ত আ হী িশ াথ েদর 
কেলজ পিরবতেনর আেবদন বােড হেণর সময় আগামী ০৭/০৬/২০২২ তািরখ থেক ০৭/০৭/২০২২তািরখ পয  িনধারণ 

করা হেয়েছ। িশ ােবােডর www.bise-ctg.gov.bd ওেয়বসাইেট এই না েশর সােথ দিশত কেলজ/ বাড 
পিরবতেনর আেবদন ফরেমর িনয়মাবলী ে র সােথ অ সরণ বক িফ ও ামা  কাগজপ সহ উ  ফরম রণ কের 

িনধািরত সমেয়র মে  বােডর কেলজ শাখায় আেবদন জমা িদেত হেব। অস ণ আেবদন িবেবচনা করা হেব না।  

*  ছাড়পে র  মা েম কেলজ/ বাড পিরবতেনর ত য়ন/ পািরশ  দােনর ে  কেলজ অ গণেক িনে া  
শতস হ অব ই অ সরণ করেত হেব :- 

১। কেলেজর চািহত নতম িজিপএ এবং িশ াথ র প ত িবষেয়র িমল থাকা সােপে  িবভাগস েহ (িব ান/ 
মানিবক/ বসায় িশ া/ গাহ  িব ান) আসন  থাকেল বা কান কারেন  হেল ছাড়পে র মা েম কান 

িশ াথ  ভিতর পািরশ করা যােব। 

২। প ত িবষেয়র সমথেন eSIF/ রিজে শন এর সত ািয়ত কিপ এবং িবষয় পিরবতেনর ে  বােডর আেদেশর কিপ 

আেবদেনর সােথ সং  করেত হেব ও eSIF এর িমক উে খ করেত হেব। 

৩।  আেবদন ফরেমর সকল েয়াজনীয় ত  ও শত রণ করেত হেব। 

৪।  পািরশ ত আেবদেনর ফেটাকিপ কেলেজ সংর ণ করেত হেব। 
*  ছাড়পে র  মা েম কেলজ/ বাড পিরবতেনর  ে   কেলেজ অ য়নরত িশ াথ েদর িনে া  শতস হ অব ই 

অ সরণ করেত হেব :- 

১।  আেবদনপে র সােথ িশ াথ র এসএসিস বা সমমান পরী ার মাকশীট/একােডিমক া ি -এর ফেটাকিপ, উ   

মা িমক পযােয় অনলাইন ভিত ও রিজে শেনর  সমথেন eSIF এর সত ািয়ত  ফেটাকিপ দািখল করেত হেব। 

২। অ  বােডর আওতাধীন এলাকায়  কেলজ পিরবতেনর ে  িফ-১০০০/-(এক হাজার) টাকা/ আ : বাড 
পিরবতেনর ে   িফ-১২০০/-(এক হাজার ইশত)  টাকা সিচব, মা িমক ও উ  মা িমক  িশ ােবাড, চ াম 
এর অ েল রাদ র  বাড ভবেন  অবি ত সানালী াংক েথ  জমা িদেয়  াংক রিশেদর কিপ কেলজ শাখার 
জ   সংি  অংশ  অব ই আেবদনপে র সােথ সংেযাজন করেত হেব (িড.িড/ প-অডারও বাড ভবেন অবি ত 
সানালী াংক েথ জমা িদেত পারেব)। অ েবােডর াংক েথ জমা তীত কান নগদ অথ লনেদন হয় না। 

অথবা 
 মা িমক ও উ  মা িমক িশ ােবাড, চ াম এর www.bise-ctg.gov.bd ওেয়বসাইেট েবশ কের ‘অনলাইন 

পেম  ও ভিরফাই‘ আইকেন ি ক কের Payment Type ি ক কের কেলজ পিরবতেনর ে  “ছাড়প  (কেলজ 
পিরবতন)“ অথবা বাড পিরবতেনর ে  “ছাড়প  ( বাড পিরবতন)“ িসেল  কের েয়াজনীয় ত  ও আেবদনকারীর 
মাবাইল ন র দান কের Online Banking (িবকাশ, নগদ, রেকট)/কােডর মা েম িফ পিরেশাধ কের প-ি প 
হণ কের আেবদেনর সােথ  কের িদেত হেব। Online payment -এর ে  প-ি প ও আেবদনকারীর স ক 

মাবাইল ন র বই ণ।  
৩। কান িশ াথ  উ  মা িমক পযােয় িবষয় সংেশাধন/৪থ িবষয় বািতল বা সংেযাজন কের থাকেল এর পে  

ামা প  আেবদেনর সােথ দািখল করেত হেব এবং পিরবিতত িবষেয়র সােথ বতমান কেলজ ও চািহত কেলেজর 

অ েমািদত িবষেয়র সােথ িমল থাকেত হেব। 
                       

 

( েফসর মাঃ জােহ ল হক) 
কেলজ পিরদশক 

মা িমক ও উ  মা িমক িশ ােবাড, চ াম। 
 



 


