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মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড,  চ াম।  
www.bise-ctg.gov.bd 

 

িস েজন চাটার 
 

১. িভশন ও িমশন: 

িভশন:  িশ ার মােনর উৎকষ সাধন ও মানব স দ উ য়ন।  

িমশন:  িন  মা িমক, মা িমক ও উ  মা িমক পযােয় চািহদা মািফক সহজ,  ও সমি ত ি য়ার মা েম ণগত মানস  সবা দান। 

২. সবা দান ও িত িত: 
২.১) নাগিরক ও ািত ািনক সবা: 
ক) সং াপন শাখা: 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. নাম সংেশাধন  
(িনজ নাম, িপতার  
নাম, মাতার নাম) 

বােডর ওেয়ব সাইেট (www.bise-ctg.gov.bd) ‘সকল ই- সবা’ হেত Name and 
Age Correction  মিডউেল েবশ কের Name/Age Correction Mannual 
ডাউনেলাড কের িনেদশনা অ সরণ বক মাবাইল াংিকং অথবা ডিবট/ িডট কােডর 
মা েম িনধািরত িফ জমা িদেয় অনলাইেন আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম ও মাতার নাম 
সংেশাধেনর আেবদন করেত হয়। িত  আেবদন পে র সােথ আপেলাড ত কাগজপে র 
লকিপ ংখা ংখ েপ যাচাই বক নাম ও বয়স সংেশাধন কিম র সভায় িস া  
নয়ার পর বােডর ওেয়ব সাইট হেত য়ংি য়ভােব তির নাম সংেশাধন আেদশ 

আেবদনকারী Applicant Login এ েবশ কের ডাউনেলাড কের িনেত পাের।  
িত  পরী ার ( জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস) জ  থক থক আেবদন করেত হয়। 

পরী ার ফল কাশ হওয়ার ০২ ( ই) বছেরর মে  আেবদন করেত হয়। 

সংি  পরী ার ( জএসিস, এসএসিস 
ও এইচএসিস) রিজ:কাড, েবশপ , 
একােডিমক া ি , সনদ, িপতা-
মাতার এসএসিস পরী ার সনদ, 
জাতীয় পিরচয়প , দিনক পি কায় 

কািশত িব ি , ৩০০/- (িতনশত) 
টাকার নন- িডিশয়াল াে  িপতা 
ক ক (িপতা না থাকেল মাতা ক ক) 
এিফেডিভট এর লকিপ ও  সংি  
অ া   রকডপ  (যিদ থােক)।  

িত পরী ার জ  ৮০০/-  
( জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস) 
অনলাইেন আেবদন ফরম রেনর পর 
আেবদনকারীর মাবাইেল লগইন 
আইিড ও পাসওয়াড রণ করা হয়। 
উ  আইিড ও পাসওয়াড িদেয় 

Applicant Login এ েবশ কের 
মাবাইল াংিকং অথবা 
ডিবট/ িডট কােডর মা েম 

িনধািরত িফ জমা িদেত হয়। 

৪৫ কমিদবস (ক) সিচব 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৫৫  

ইেমইল: secretary@bise-
ctg.gov.bd 
ক  নং-৩০৪   
 
(খ) উপ-সিচব 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৫  

ইেমইল: ds@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-৩১০  
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িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০২. বয়স সংেশাধন বােডর ওেয়ব সাইেট (www.bise-ctg.gov.bd) Name and Age 
Correction ই- সবা মিডউেল েবশ কের Name/Age Correction 
Mannual ডাউনেলাড কের িনেদশনা অ সরণ বক মাবাইল াংিকং অথবা 
ডিবট/ িডট কােডর মা েম িনধািরত িফ জমা িদেয় অনলাইেন আেবদনকারীর 

জ  তািরখ সংেশাধেনর আেবদন করেত হয়। িত  আেবদন পে র সােথ 
আপেলাড ত কাগজপে র লকিপ ংখা ংখ েপ যাচাই বক নাম ও বয়স 
সংেশাধন কিম র সভায় িস া  নয়ার পর বােডর ওেয়ব সাইট হেত 

য়ংি য়ভােব তির নাম সংেশাধন আেদশ আেবদনকারী Applicant Login এ 
েবশ কের ডাউনেলাড কের িনেত পাের।  
িত  পরী ার ( জএসিস/এসএসিস) জ  থক থক আেবদন করেত হয়। 

পরী ার ফল কাশ হওয়ার ০২ ( ই) বছেরর মে  আেবদন করেত হয়।  

সংি  পরী ার ( জএসিস, এসএসিস ও এইচএসিস) 
রিজ:কাড, েবশপ , একােডিমক া ি , সনদ, 

িপতা-মাতার এসএসিস পরী ার সনদ, জাতীয় 
পিরচয়প , দিনক পি কায় কািশত িব ি , ৩০০/- 
(িতনশত) টাকার নন- িডিশয়াল াে  িপতা ক ক 
(িপতা না থাকেল মাতা ক ক) এিফেডিভট এর 
লকিপ ও  সংি  অ া   রকডপ   (যিদ থােক) 

এবং িসিভল সাজন, সদর হাসপতাল, চ াম ক ক 
বয়স িনধারণী এ ের িরেপাটসহ ডা ারী ত য়নপ ।  

িত পরী ার জ  ১,০০০/- 
( জএসিস/এসএসিস)  
অনলাইেন আেবদন ফরম রেনর পর 
আেবদনকারীর মাবাইেল লগইন 
আইিড ও পাসওয়াড রণ করা হয়। 
উ  আইিড ও পাসওয়াড িদেয় 
Applicant Login এ েবশ কের 
মাবাইল াংিকং অথবা 
ডিবট/ িডট কােডর মা েম 

িনধািরত িফ জমা িদেত হয়। 

৪৫ কমিদবস (ক) সিচব 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৫৫  

ইেমইল: secretary@bise-
ctg.gov.bd 
ক  নং-৩০৪   
 
(খ) উপ-সিচব 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৫  

ইেমইল: ds@bise-
ctg.gov.bd 
ক  নং-৩১০  ০৩. আিপল এ  আরিবে শনঃ 

(আপীল এ  আরিবে শন 
কিম র অ েমাদন 
িবেবচনার জ  
বরখা ত িশ েকর 
চা রীকাল, উ ািপত 
অিভেযাগ ও ব াপনা 
কিম র িহত 
শাি লক ব া 
স িকত িবষেয় ড়া  
অ েমাদন)। 

বােডর আিপল এ  আরিবে শন কিম র অ েমাদেনর জ  িনধািরত ফরেম 
আেবদনপ  জমা িদেত হেব। আ বদনপে র সােথ ফরেমর উে িখত ত ািদ 
স িলত রকডপ  ক, খ, গ ও ঘ ইত ািদ াগ িচি ত কের বােডর সংি  শাখায় 
জমা িদেত হেব (অস ণ আেবদন, কাগজপ  কান েমই হণ ও িবেবচনােযা  
হেব না)। আিপল এ   আরিবে শন কিম  বাদী িববাদীর উপি িতেত উভয় পে র 
ব  হণ এবং ামা  রকডপ  যাচাই বাছাই কের অিভ  ি র িবষেয়  
িস া  হণ কের থােক। িহত িস া  বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড করা হয় 
এবং ডাকেযােগ সংি েদর কানায় রণ করা হয়। 
আেবদন ফরম  রণ করার পর ফেটাকিপ কের লকিপসহ ১২ (বার) কিপ বােড 

রণ করেত হেব।  

(ক) চাজিশট গঠন ও কারণ দশােনা না শ জাির 
সং া  ত । (খ) অিভ  িশ েকর িলিখত জবাব 
সং া  ত । (গ) ৩ (িতন) সদ  িবিশ  তদ  কিম  
গঠন সং া  ত । (ঘ) ি গত নানী হেয় থাকেল 
তার ত । (ঙ) তদ  কিম র িরেপাট। (চ) িব ালয় 

ব াপনা কিম েত সামিয়ক বরখাে র িস া  (ছ) 
সামিয়ক বরখাে র আেদশনামা (জ) পলাতক, 
িন ে শ, িবেদশ যা া ইত ািদ কারেণর ে  জাতীয় 
দিনক সংবাদপে  দ  যাগদােনর িনেদশ স িলত 

িব ি  কাশ ( পপার কা ং সং ত করেত হেব ) 
(ঝ) পাষণ ভাতা দয়া হেয়েছ িক-না তার ত । 

ি : ১,০০০/- 
িত ান: ৩,০০০/-  

িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ 
টাকা জমা িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের 
সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  সং াপন 
শাখায় ( হণ ও রণ, ক  # ৪০৩) 
জমা িদেত হেব। 

০৩ হেত ০৬ 
মাস 
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িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৪. ি  (িন  মা িমক, 
মা িমক এবং 
উ  মা িমক) 
 

মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র হেত জএসিস, এসএসিস ও এইচএসিস পরী ার ফলাফেলর 
উপর ি  সং া  াপন পাওয়ার পর বরা ত ি  িশ া বাড কি উটার স াের 
সংরি ত তে র িভি েত ি  ব টন নীিতমালা মাতােবক ‘ ােল ল’ ও ‘সাধারণ ি ’ 
ছেল, মেয়, প িভি ক ও জলা কাটা ইত ািদ িবভাজন কের এক  ি  কিপ ত করা 

হয়। উ  ি  কিপেত িশ াথ র নাম, রাল নং এবং অ য়নরত িশ া িত ােনর ( য িত ান 
হেত উ ীণ হেয়েছ) নাম উে খ বক ি  কাযকরী করন স িকত এক  ি  তািলকা িব ি  
আকাের তির করা হয়। উ  িব ি  বােডর ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয় এবং সংি   

িত ানস েহ রণ করা হয়। 

িশ া ম ণালয় এবং মাউিশ 
অিধদ র ক ক দ  
নীিতমালা। 

েযাজ  নয় ফল কােশর ৪ 
মাস পর 

(ক) সিচব 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৫৫  

ইেমইল: secretary@bise-
ctg.gov.bd 
ক  নং-৩০৪   
(খ) সহকারী সিচব-২ 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৫০-৫৪ 

ext: ৩০৭  

ইেমইল: as2@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-৩০৭  

০৫. পরী ার উ রপ  ও 
আ ষি ক পরী া 
সাম ী িবতরণ 

পরী ার উ রপ , অিতির  উ রপ  ও আ ষি ক পরী া সাম ীর জ  আেবদন হণ করা 
হয়। সংি  ক  সিচব/ভার া  কমকতা অথবা ািধকার া  কমকতা পরী ার উ রপ  ও 
আ ষি ক পরী া সাম ী িনজ দািয়ে  হণ কেরন। 

পরী া সাম ী হেণর 
আেবদন। 

েযাজ  নয় পরী া আর  
হওয়ার ১৫ িদন 

েব 

(ক) সিচব 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৫৫  

ইেমইল: secretary@bise-
ctg.gov.bd 
ক  নং-৩০৪   
(খ) উপ-সিচব 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৫  

ইেমইল: ds@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-৩১০  

০৬. বােডর অভ রীণ 
িবষেয় অিভেযাগ 

বােডর িনধািরত িফস জমা দয়ার রিশদ ও ামা  কাগজপ সহ (যিদ থােক) আেবদন রহণ 
করা হয়। 

ামা  কাগজপ । ৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা 
জমা িদেয় জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # 
৬০৯) এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, 
আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  সং াপন 
শাখায় ( হণ ও রণ, ক  নং# ৪০৩) জমা 
িদেত হয়। 

৪৫ কমিদবস 

 

 সং াপন শাখা সংি  অিভেযাগ থাকেল/সম া দখা িদেল তা থমত: উপ-সিচবেক জানােত হেব। পরবত েত সিচব এবং েয়াজনেবােধ চয়ার ান মেহাদয়েক অিভেযাগ/সম া জানােনা যােব। 

 ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৫, +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৫৫ । 
 ইেমইল: ds@bise-ctg.gov.bd, secretary@bise-ctg.gov.bd  
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খ) পরী া শাখা: 

িমক নং সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবার  এবং পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. জএসিস, এসএসিস 
ও এইচএসিস 
পরী ার পরী ক ও 

ধান পরী ক 
িনেয়াগ 

বােডর ওেয়ব সাইেট (www.bise-ctg.gov.bd) েবশ কের বাড অ েমািদত সকল িশ া িত ান 

ধান ক ক তােদর িনকট দ  পাসওয়াড িদেয় ‘সকল ই- সবা’ হেত eTIF (Electronic Teacher’s 
Information Form) এ লগ ইন কের িশ কেদর চা রী সং া  ত  দান বক িবষয় িভি ক 
িশ েকর নাম অ  করেত হয়। িত বছর পরী া র ৪-৫ মাস েব ওেয়ব সাইট ও পি কায় 

িব ি র মা েম ত  আপেডট করার েযাগ দয়া হয়। eTIF এর তে র িভি েত া  ােরর (িবিভ  
পাবিলক পরী ার ফলাফল, অিভ তা ইত ািদর িভি েত) মা সাের িত িবষেয়র জ    থক পরী ক 
তািলকা ণয়ন করা হয়। উ  তািলকা হেত েযাজন অ সাের পরী ক িনেয়াগ দান করা হয়। িনেয়াগ 

া  পরী কগণ তােদর িনকট এসএমএস এর মা েম িরত ওেয়ব িলংক এ লগ ইন কের পরী ক এর 
িনেয়াগ প  পেয় থােকন। জনশীল পরী া প িতেত মা ার ইনারেদর ম  হেত েয়াজনীয় সং ক 

ধান পরী ক িনেয়াগ দওয়া হয়। এছাড়াও ধান পরী ক িহেসেব িনেয়াগ পেত হেল িনধািরত  ফম 
রন কের   িত ান ধােনর পািরশ সহ পরী া শাখায় জমা িদেত হয়। 

েযাজ  নয় েযাজ  নয় জএসিস, 
এসএসিস ও 
এইচএসিস 
পরী া 
অ ি ত 
হওয়ার সময়  
( িত বছর 
নেভ র, 
ফ য়ারী ও 

এি ল মাস) 

ক) পরী া িনয় ক 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৫ 

ইেমইল: ce@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-২০৬ 
খ) উপ-পরী া িনয় ক (উমা) 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৭ 

ক  নং-৪০১  
গ) উপ-পরী া িনয় ক (মা ) 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৬ 

ক  নং-৪০৬ 

০২. জএসিস, এসএসিস 
ও এইচএসিস 
পরী ার ফরম রণ 

মা িমক ও উ  মা ািমক িশ া বাড, চ াম ক ক কািশত জএসিস, এসএসিস ও এইচএসিস 
পরী ার িব ি েত উি িখত সমেয়র মে  বাড অ েমািদত সকল িশ া িত ান  অনলাইেন ফম রেণর 
কাজ স  কের। স া  পরী াথ েদর তািলকা অনলাইেন দয়া হয়। 

 সংি  পরী ার ফরম রণ 
িব ি েত উি িখত িফ বােডর 

ওেয়ব সাইেট e-FF সবা হেত 
সানালী াংেকর  ি প 

সং হ ক র িনধািরত িফ সানালী 
াংেকর য কান অনলাইন 

শাখায় জমা িদেত হয়। 

িব ি েত 
উি িখত 
সময়সীমা 

 

০৩. জএসিস, এসএসিস 
ও এইচএসিস 
পরী ার ফল কাশ 

সরকার িনধািরত তািরেখ িশ া বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-ctg.gov.bd) এ ফল কািশত হয়। েযাজ  নয় 
 

েযাজ  নয় পরী া শষ 
হওয়ার ৬০ 
িদন পর 

 

০৪. জএসিস, এসএসিস ও 
এইচএসিস পরী ার 
উ রপ  নঃিনরী ণ 

আ ঃিশ ােবাড সম য় কিম  ক ক িনধািরত তািরেখর মে  মাবাইল SMS এর মা েম 
নঃিনরী েনর আেবদন করেত হয় এবং নঃিনরী েনর কাজ স  হওয়ার পর িনধািরত তািরেখ 

বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-ctg.gov.bd) এ ফল কািশত হয়। 

েযাজ  নয় েযাজ  নয় ফল কােশর 
৩০ িদন পর 
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িমক নং সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর সময়সীমা দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০৫. জএসিস, এসএসিস ও 

এইচএসিস পরী ার 
ট েলশন শীট, া ী  

ও ল সনদ দান 

ল সনদ ণ, িত ান ওয়ারী থকীকরণ 
ও সরবরাহ করা হয়।   িত ান বােড 
এেস হণ করেব। 

েযাজ  নয় েযাজ  নয় ফল কােশর ৯০ িদেনর 
মে  

ক) পরী া িনয় ক 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৫ 

ইেমইল: ce@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-২০৬ 
খ) উপ-পরী া িনয় ক (উমা) 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৭ 

ক  নং-৪০১  
গ) উপ-পরী া িনয় ক (মা ) 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৬ 

ক  নং-৪০৬ 

০৬. বাংলায় সরবরাহ ত 
সনদ, ন রপ  ও েবশ 
পে র  ইংেরিজ ভাসন 

২০০০ সােলর েব বাংলায় সরবরাহ ত 
সকল কার সনদ, ন রপ  ও েবশ প  
ট েলশন বই যাচাই কের ইংেরিজ ভাষণ 

সরবরাহ করা হয়। বােডর িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত হয়। ইেরিজ ভাষেণ 
আেবদনকারীর হােত হােত সরবরাহ করা 
হয়। 

ইংেরিজ ভাষেণ চািহত সনদ, 
ন রপ  ও েবশপে র লকিপ 
আেবদন ফরেমর সােথ জমা িদেত 
হেব। 

রিজঃকাড:  ৪০০/-  
ন রপ :  ৫০০/- 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় জমার 
রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  পরী া শাখায় 
( জএসিস ও এসএসিস: ক  # ৪০৬; এইচএসিস: ক  # 
৪০১) জমা িদেত হয়। 

১২ কমিদবস 

০৭. ি / ি / চৗ-নকল সনদ, 
ন রপ  ও েবশ প  
সরবরহ করা 

ি /ি / চৗ-নকল সনদ, ন রপ  ও 
েবশপে র জ  বােডর িনধািরত ফরেম 

আেবদন করেল ট েলশন বই যাচাই কের 
তা আেবদনকারীর হােত হােত সরবরাহ 
করা হয়। 

সনদ, ন রপ  ও েবশপ  হািরেয় 
গেল অথবা কান কারেণ িবন  হেল 
য সনদ, ন রপ  বা েবশপ  

হািরেয় গেছ বা িবন  হেয়েছ তার 
ফেটাকিপ, থানার িজিডর কিপ, 
দিনক পি কার িব াপেনর কিপ 

আেবদন পে র সােথ জমা িদেত হেব। 

রিজঃকাড/ েবশপ : ২০০/-  
ন রপ /সনদ: ৩০০/- 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় জমার 
রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  সং াপন 
শাখায় ( জএসিস ও এসএসিস: ক  # ৪০৬; এইচএসিস: ক  
# ৪০১) জমা িদেত হয়। 

১২ কমিদবস 

০৮. নাম/ বয়স সংেশাধন 
সং া  
পির /সংেশািধত 
সনদ, ন রপ  ও েবশ 
প  সরবরহ করা 

নাম সংেশাধন (নাম, িপতার নাম ও মাতার 
নাম) এবং বয়স সংেশাধন কিম র িস া  
মাতােবক সকল কার সনদ, ন রপ , 
েবশপ  ও ট েলশন বই সংেশাধন করা 

হয়। সংেশাধন কের আেবদনকারীর হােত 
হােত সরবরাহ করা হয়। 

রণ ত আেবদন ফরম, নাম/বয়স 
সংেশাধেনর অিফস আেদশ এবং 
সনদ, ন রপ , েবশপে র লকিপ 
জমা িদেত হয়।  

েবশপ : ২০০/-  
ন রপ : ৩০০/- 
সনদ: ৮০০/- 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় জমার 
রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  সং াপন 
শাখায় ( জএসিস ও এসএসিস: ক  # ৪০৬; এইচএসিস: ক  
# ৪০১) জমা িদেত হয়। 

১২ কমিদবস 
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িমক নং সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর সময়সীমা দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৯. সামিয়ক সনদ সরবরাহ  ল সনদ সরবরােহর েব উ ীন 
ছা /ছা ীেদর আেবদেনর ি েত সামিয়ক 
সনদ সরবরাহ করা হয়। বােডর িনধািরত 
ফরেম আেবদন করেত হয়। আেবদনকারীর 
হােত হােত সরবরাহ করা হয়। 

আেবদন ফরেমর সােথ েবশপ  ও রিজ: কাড জমা 
িদেত হয়। 

৫০০/- (প চশত) টাকা।  
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা 
জমা িদেয় জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  
# ৬০৯) এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, 
আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  সং াপন 
শাখায় ( জএসিস ও এসএসিস: ক  # ৪০৬; 
এইচএসিস: ক  # ৪০১) জমা িদেত হয়। 

০৩ কমিদবস ক) পরী া িনয় ক 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৫ 

ইেমইল: ce@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-২০৬ 
খ) উপ-পরী া িনয় ক (উমা) 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৭ 

ক  নং-৪০১  
গ) উপ-পরী া িনয় ক (মা ) 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৬ 

ক  নং-৪০৬ 

১০. সনদ ও ন রপ  
যাচাইকরণ 

িবিভ  িত ােন কমরত ও অ য়নরত 
ি বেগর সনদ ও ন রপ  যাচাই কের 

অবিহত করা হয়। বােডর িনধািরত ফরেম 
আেবদন করেত হয়। পরী ািনয় ক ও উপ-
পরী া িনয় ক (সনদ) সনেদর সত তা যাচাই 
কের আেবদনকারীর হােত হােত সরবরাহ 
করা হয়। 

ল সনদ এবং চািহত সং ক ফেটাকিপ। িত কিপর জ  ১০০/- (একশত) টাকা িশ া 
বাড  সানালী াংেকর েথ জমা িদেয় 

জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, আেবদন 
ও েয়াজনীয় কাগজপ  সং াপন শাখায় 
( জএসিস ও এসএসিস: ক  # ৪০৬; 
এইচএসিস: ক  # ৪০১) জমা িদেত হয়। 

০৩ কমিদবস 

 

        

       *     এ শাখার সংি  অিভেযাগ থাকেল/সম া দখা িদেল থমত: উপ-পরী া িনয় ক (মা ) অথবা উপ-পরী া িনয় ক (উমা) ক জানােত হেব। পরবত েত পরী া িনয় ক এবং েয়াজনেবােধ চয়ার ান মেহাদয়েক অিভেযাগ/সম া জানােনা যােব।        
          *     টিলেফান নং +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৬, +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৭, +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৫। 
          * ইেমইল: ce@bise-ctg.gov.bd  
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গ) কেলজ শাখা: 
িমক 
নং 

সবার 
নাম 

সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. 
 

কেলজ 
াপন 

(একাদশ 
ণী) 

 
 
 
 
 

িশ া ম ণালেয় কেলজ াপেনর আেবদন বক বা মিত হেনর পর িশ াবষ 
র কমপে  ০১ (এক) বছর েব কেলজ াপেনর লে  িনধািরত িফ িদেয় বােড 

আেবদন করেত হয়। আেবদনসহ সংি  ামা  কাগজপ  পাওয়ার পর নিথ 
অ েমাদন বক ািবত কেলজ  বাড ক ক সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। 
পিরদশন িতেবদন, ম ণালয় িনধািরত ছক ১, ২ এর  উপর িভি  কের ১৯৯৭ ও 
২০১০ সােলর ন ন িত ান অ মিত/ ী িত নীিতমালায় বিণত শত রণ করা হেল 
নিথ অ েমাদন বক ামা   কাগজপ সহ িশ া ম ণালেয় রণ করা হয়। 
ম ণালয় হেত কেলজ াপেনর স িত পাওয়া গেল সংি  িত ােনর অ মিতপ  
বােডর ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হয়। পরবত েত কেলজ াপেনর অ মিতপ সহ 

উ  মা িমক পযােয় পাঠদােনর অ েমাদন পাওয়ার লে  ২ নং অ ে দ মাতােবক 
কেলজ ক প েক নরায় পদে প হণ করেত হয়।  

ম ণালয় িনধািরত ছক ১ ও ছক ২ এ উি িখত শতাবলী 
রণ সং া  ামা  কাগজপ  ছাড়াও অত াব কীয় শত 

১) জিম িত ােনর নােম (ছক-১) নামজাির ত; 
২) কেলেজর সংরি ত ও (ছক-১) সাধারণ তহিবল; 
৩) বিণত থানায় অবি ত কেলজ/ ল এ  কেলেজর 
ত াবলী (ছক-২) জনসং াসহ; 
৪) াি র নােম নামকরেণর ে  ১৫,০০,০০০/- (পেনর 
ল ) টাকা কেলেজর াংক িহসােব জমার সা িফেকট 
(ছক-১); 
৫) উে া াগেণর কানা ও তািলকা। 

ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-
ctg.gov.bd) 

৫,০০০/- (প চ হাজার) 
টাকা।   
িশ া বাড  সানালী 

াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  
কেলজ শাখায় (ক  # 
৮০৪) জমা িদেত হয়। 

িশ া বাড হেত 
ম নালেয় পিরদশন 

িতেবদন রেণর 
জ  ০২ ( ই) মাস 
এবং ম ণালয় হেত 
কেলজ াপেনর 
স িত পাওয়া 
সােপে  ১০ (দশ) 
কমিদবেসর মে  

ব া হণ। 

(ক) কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৬  

ইেমইল: ic@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-৮০১ 
 
(খ) উপ-কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৪  

ক  নং-৮০৫ 

০২. কেলজ 
াথিমক 

পাঠদান 
 

িশ া ম ণালেয় কেলেজর াথিমক পাঠদােনর আেবদন বক বা মিত হেনর পর 
িশ াবষ র কমপে  ০৬ (ছয়) মাস েব উ  মা িমক পযােয় পাঠদােনর লে  
িনধািরত িফ িদেয় বােড আেবদন করেত হয়। আেবদনসহ সংি  ামা  কাগজপ  
পাওয়ার পর নিথ অ েমাদন বক ািবত কেলজ  বাড ক ক সেরজিমেন 
পিরদশন করা হয় পিরদশন িতেবদন, ম ণালয় িনধািরত ছক ১, ২ এর  উপর িভি  
কের ১৯৯৭ ও ২০১০ সােলর ন ন িত ান অ মিত/ ী িত নীিতমালায় বিণত শত 

রণ করা হেল নিথ অ েমাদন বক ামা   কাগজপ সহ িশ াম ণালেয় রণ 
করা হয়। ম ণালয় হেত উ  মা িমক পযােয় পাঠদােনর স িত পাওয়া গেল 
সংি  িত ােনর অ মিতপ  বােডর ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হয়। 
উে  কান িব ালয়েক উ  মা িমক পযােয় উ ীত করার ে  উপের বিণত 
িবধানাবলী অ সরণ ছাড়াও িব মান িব ালেয়র হালনাগাদ ী িত নবায়ন জএসিস 
ও এসএসিস পরী ার ফলাফল, জিম, ভবন, বাড অ েমািদত কিম  এবং দশম 

ণী পয  মা িমক পযােয়র জ  েযাজ  সকল শত রণ করেত হেব এবং তেবই 
উ  মা িমক পযােয় আেবদন করা যােব। 

ম ণালয় িনধািরত ছক ১ ও ছক ২ এ উি িখত শতাবলী 
রণ সং া  ামা  কাগজপ  ছাড়াও অত াব কীয় শত 

১) জিম িত ােনর নােম (ছক-১) নামজাির ত; 
২) কেলেজর সংরি ত ও (ছক-১) সাধারণ তহিবল; 
৩) বিণত থানায় অবি ত কেলজ/ ল এ  কেলেজর 
ত াবলী (ছক-২) জনসং াসহ; 
৪) ি র নােম নামকরেণর ে  ১৫,০০,০০০/- (পেনর 
ল ) টাকা কেলেজর াংক িহসাব জমার সা িফেকট 
(ছক-১); 
৫) উে া াগেণর কানা ও তািলকা; 
৬) াপেনর অ মিত প   ( বাড ও ম ণালেয়র); 
৭) িনেয়াগ িবিধ মাতােবক িশ ক/কমচারীেদর তািলকা। 

ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-
ctg.gov.bd) 

৮,০০০/- (আট হাজার) 
টাকা।  
িশ া বাড  সানালী 

াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  
কেলজ শাখায় (ক  # 
৮০৪) জমা িদেত হয়। 
 
 
 

িশ া বাড হেত 
ম নালেয় পিরদশন 

িতেবদন রেণর 
জ  ০২ ( ই) মাস 
এবং ম ণালয় হেত 
কেলজ  পাঠদােনর  
স িত পাওয়া 
সােপে  ১০ (দশ) 
কমিদবেসর মে  

ব া হণ। 
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িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৩. কেলেজর  
একােডিমক 

ী িত 

িশ া ম ণালেয় থম একােডিমক ী িতর আেবদন বক 
বা মিত হেনর পর িশ াবষ র কমপে  ৪ (চার) মাস েব 

কেলজ একােডিমক ী িতর লে  িনধািরত িফ িদেয় বােড 
আেবদন করেত হয়। আেবদনসহ সংি  ামা  কাগজপ  
পাওয়ার পর নিথ অ েমাদন বক ািবত কেলজ  বাড ক ক 
সেরজিমেন পিরদশন করা হেব। পিরদশন িতেবদন, ম ণালয় 
িনধািরত ছক ১, ২ এর  উপর িভি  কের ১৯৯৭ ও ২০১০ সােলর 
ন ন িত ান অ মিত/ ী িত নীিতমালায় বিণত শত রণ করা 
হেল নিথ অ েমাদন বক ামা   কাগজপ সহ িশ া ম ণালেয় 

রণ করা হয়। ম ণালয় হেত কেলজ একােডিমক ী িতর 
স িত পাওয়া গেল সংি  িত ােনর অ মিতপ  বােডর 
ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হয়। 

ম ণালয় িনধািরত ছক ১ ও ছক ২ এ উি িখত শতাবলী রণ সং া  
ামা  কাগজপ  এছাড়া অত াব কীয় শত: 

১) জিম ( িত ােনর নােম (ছক-১) নামজাির ত; ২) কেলেজর সংরি ত 
ও (ছক-১) সাধারণ তহিবল; ৩) বিণত থানায় অবি ত কেলজ/ ল এ  
কেলেজর ত াবলী (ছক-২) জনসং াসহ; ৪) িবিধ মাতােবক াি র 
নােম নামকরেণর ে  ১৫,০০০০/- (পেনর ল ) টাকা কেলেজর াংক 
িহসাব জমার সা িফেকট (ছক-১); ৫) উে া াগেণর কানা ও তািলকা; 
৬) পাঠদােনর অ মিত প   ( বাড ও ম ণালেয়র); ৭) িশ ক িনেয়াগ 
িবিধ মাতােবক; ৮) িনবাহী কিম ; ৯) ম ণালয় িনধািরত রণ ত ছক-
১, ২, ৩; ১০) িবগত ১-৩ বছেরর এইচএসিস পরী ার ফলাফল; ১১) 
হালনাগাদ একাদশ ও াদশ ণীেত ভিত ত  িশ াথ র সং া। 

ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-ctg.gov.bd) 

১০,০০০/- (দশ হাজার) 
টাকা। 
িশ া বাড  সানালী 

াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  
কেলজ শাখায় (ক  # 
৮০৪) জমা িদেত হয়। 

িশ া বাড হেত 
ম নালেয় পিরদশন 

িতেবদন রেণর 
জ  ০২ ( ই) মাস 
এবং ম ণালয় হেত 
কেলজ এর  থম 

ী িত স িত 
পাওয়া সােপে   
১০ (দশ) 
কমিদবেসর মে  

ব া হণ 
 

(ক) কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৬  

ইেমইল: ic@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-৮০১ 
 
(খ) উপ-কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৪  

ক  নং-৮০৫ 

০৪. িত ােনর 
ী িত 

নবায়ন 

ী িতর ময়াদ শষ হওয়ার ০৬ মাস েব কেলজ ােড কেলজ 
অ ে র আেবদেনর সে  িনধািরত িফ সানালী াংেকর মা েম 
জমা িদেয় ( িত প চ বছেরর জ  ) এবং ী িত নবায়ন ফরম 

রণ ও সংি  কাগজপ  সহ কেলজ শাখায় জমা করেত হেব। 
ী িত নবায়েনর স িত অ েমাদন হেল ী িত নবায়েনর প  

বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড করা হয়। 

১) জিমর দিললসহ হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিশেদর ফেটাকিপ। ২) 
ছা /ছা ী সং া সং া  ামা  কাগজ। ৩) গত ০৩ বছেরর এইচএসিস 
পরী ার ফলাফেলর কিপ। ৪) হালনাগাদ সংরি ত ও সাধারণ তহিবেলর 

াংক সা িফেকট।  ৫) সবেশষ এমিপও শীেটর কিপ।  ৬) িশ ক ও 
কমচারীর তািলকা (িনব ন/ইনেড ) ৭) ভাড়া বািড়ের ে  ি পে র 
ফেটাকিপ। ৮) সবেশষ অিডট িরেপাট। ৯) কিম  অ েমাদেনর 
ফেটাকিপ। ১০) িড ী কেলেজর ে  জাতীয় িব িব ালেয়র 
অিধ ি পে র কিপ। ১১) অ  িনেয়াগ সং া  সকল ামা  
কাগজপ   ১২) িবগত ী িত নবায়ন কিপ ১৩) হালনাগাদ কিম র বাড 
অ েমাদনপ  

৮,০০০/- (আট হাজার) 
টাকা। 
িশ া বাড  সানালী 

াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  
কেলজ শাখায় (ক  # 
৮০৪) জমা িদেত হয়। 

৯০ কমিদবস 



c„ôv-9 

 

 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৫. শাখা ও 
িবষয় খালা 

িশ া ম ণালেয় শাখা/িবষয় খালা সং া  আেবদন 
বক বা মিত হেণর পর িশ াবষ র কমপে  ৩ 

(িতন) মাস েব িনধািরত িফ জমা িদেয় বােড আেবদন 
করেত হয়। আেবদন পাওয়ার পর শাখা িকংবা িবষয় 
খালার লে  নিথ অ েমাদেনর পর সংি  কেলজ  

সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। অত:পর ম ণালয় 
িনধািরত ছক ১, ২, ৩ সহ সংি   ামা  কাগজপ  
পাওয়ার পর পিরদশন িতেবদন  নিথ অ েমাদন 

বক পরবত  িনেদশনার জ  িশ া ম ণালেয় রণ 
করা হয়। ম ণালেয়র স িত পাওয়ার পর শাখা িকংবা 
িবষয় খালার অ মিত দান করা হয়। অ মিত দান 
প  বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড করা হয়। 

১) কিম র র েলশন; ২) শাখা ও িবষয় িভি ক িশ াথ র তািলকা; ৩) 
জিমর দিললসহ হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর কিপ; ৪) িতন বছেরর 
এইচএসিস পরী ার ফলাফল িসেটর কিপ; ৫) াথ ত শাখার িত  িবষেয়র 
িশ ক িনেয়ােগর ামা  কাগজপ ; ৬) সবেশষ এমিপও সীেটর কিপ; ৭) 
িশ ক ও কমচারীর তািলকা; ৮) ভাড়া বািড়র ে  ি পে র ফেটাকিপ; ৯) 
সবেশষ অিডট িরেপাট; ১০) কিম  অ েমাদেনর ফেটাকিপ; ১১) িড ী 
কেলেজর ে  জাতীয় িব িব ালেয়র অিধ ি পে র কিপ; ১২) অ  
িনেয়াগ সং া  সকল ামা  কাগজপ ; ১৩) ভার া  অ ে র ে  
কিম র র েলশন; ১৪) সবেশষ ী িত বা ী িত নবায়েনর পর কান 
িবষয়/শাখা অ েমাদন হেয় থাকেল তার কিপ; ১৫) সবেশষ ী িত নবায়েনর 
ফেটাকিপ। 

আেবদন ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-ctg.gov.bd) 

শাখা খালা: ৩,০০০/- (িতন 
হাজার) টাকা।   
িবষয় খালা: ২০০০/-( ই 
হাজার) টাকা।  
িশ া বাড  সানালী 

াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  শাখার 
রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় 
কাগজপ  কেলজ শাখায় 
(ক  # ৮০৪) জমা িদেত 
হয়। 

৩০ কমিদবস (ক) কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৬  

ইেমইল: ic@bise-
ctg.gov.bd 
ক  নং-৮০১ 
 
(খ) উপ-কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৪  

ক  নং-৮০৫ 

০৬. 
 
 
 
 
 
 

িশফট বা পব 
খালা 

 
 
 
 

িশ া ম ণালেয় িশফট বা পব খালা সং া  আেবদন 
বক বা মিত হেণর পর িশ াবষ র কমপে  ৩ 

(িতন) মাস েব িনধািরত িফ জমা িদেয় বােড আেবদন 
করেত হয়। আেবদন পাওয়ার পর শাখা িকংবা িবষয় 
খালার লে  নিথ অ েমাদেনর পর সংি  কেলজ  

সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। অত:পর ম ণালয় 
িনধািরত ছক ১, ২, ৩ সহ সংি  ামা  কাগজপ  
পাওয়ার পর পিরদশন িতেবদন  নিথ অ েমাদন 

বক পরবত  িনেদশনার জ  িশ া ম ণালেয় রণ 
করা হয়। ম ণালেয়র স িত পাওয়ার পর িশফট বা পব 
খালার অ মিত দান করা হয়। অ মিত দান প  
বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড করা হয়। 

১)কিম র র েলশন; ২) শাখা ও িবষয় িভি ক িশ াথ র তািলকা িদেত 
হেব; ৩) জিমর দিললসহ হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর কিপ; ৪) িতন বছেরর 
এইচএসিস পরী ার ফলাফল িসেটর কিপ; ৫) াথ ত শাখার িত  িবষেয়র 
িশ ক িনেয়ােগর ামা  কাগজপ ; ৬) সবেশষ এমিপও সীেটর কিপ; ৭) 
িশ ক ও কমচারীর তািলকা; ৮) ভাড়া বািড়র ে  ি পে র ফেটাকিপ; ৯) 
সবেশষ অিডট িরেপাট; ১০) কিম  অ েমাদেনর ফেটাকিপ; ১১) িড ী 
কেলেজর ে  জাতীয় িব িব ালেয়র অিধ ি পে র কিপ; ১২) অ  
িনেয়াগ সং া  সকল ামা  কাগজপ ; ১৩) ভার া  অ ে র ে  
কিম র র েলশন; ১৪) সবেশষ ী িত বা ী িত নবায়েনর পর কান 
িবষয়/শাখা অ েমাদন হেয় থাকেল তার কিপ; ১৫) সবেশষ ী িত নবায়েনর 
ফেটাকিপ। 

আেবদন ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-ctg.gov.bd) 

১০,০০০/- (দশ হাজার) 
টাকা। 
িশ া বাড  সানালী 

াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  শাখার 
রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় 
কাগজপ র কেলজ শাখায় 
(ক  # ৮০৪) জমা িদেত 
হয়।  

৩০ কমিদবস 



c„ôv-10 

 

 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৭. িনবাহী কিম / 
এডহক কিম / 
গভিনং বিড 
অ েমাদন 

সভাপিতর িত া িরত কেলেজর অ  
কিম র াবসহ চয়ার ান বরাবর আেবদন 
করেবন। আেবদেনর সােথ িফ জমা দয়ার 
সানালী াংেকর রিশদ জমা িদেত হেব। 
বসরকাির িশ া িত ান িবিধমালা-২০০৯ 

অ যায়ী িনবাহী কিম /এডহক কিম / গভিনং 
বিড অ েমাদন দয়া হয়। িনবাহী 
কিম /এডহক কিম / গভিনং বিড অ েমাদন 
দয়ার পর অ মিত প  বােডর ওেয়ব সাইেট 

আপেলাড করা হয়।  

ক) িনবাহী কিম  : ১) সং া পিরচািলত হেল সং ার অ েমাদেনর কিপ; ২) 
িবিধ মাতােবক িত াতা ও  দাতা সদ  হওয়ার সমথেন ামা  কাগজপ ; 
৩) জলা শাসক ক ক ২ জন সদ  মেনানয়েনর কিপ। 
খ) এডহক কিম  : ১) সভাপিত িহসােব ৩ (িতন) জেনর নাম াব; ২) জলা 

শাসক ক ক ১ জন অিভভাবক সদ  মেনানয়েনর কিপ; ৩) জলা িশ া 
অিফসার ক ক ১ জন িশ ক িতিনিধ মেনানয়েনর কিপ; ৪) েবর গভিনং 
বিডর অ েমাদন প । 
গ) গভিনং বিড :  ১) ি সাইিডং অিফসােরর িনেয়াগপ ; ২) িনবাচেনর 
তফিসল; ৩) ভাটার তািলকা; ৪) ড়া  ািথর তািলকা; ৫) ফলাফল; ৬) 
র েলশন; ৭) বাড িনধািরত ফরেম সভাপিত মেনানয়েনর জ  ৩ জেনর 

নাম াব। 
কিম  সং া  িনধািরত ফরম রণ কের আেবদন করেত হয়। 

আেবদন ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-ctg.gov.bd) 

৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর 
েথ টাকা জমা িদেয় জমার রিশদ 

িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  শাখার 
রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় 
কাগজপ  কেলজ শাখায় (ক  # 
৮০৪) জমা িদেত হয়।  

 ৩০ কমিদবস (ক) কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৬  

ইেমইল: ic@bise-
ctg.gov.bd 
ক  নং-৮০১ 
 
(খ) উপ-কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৪  

ক  নং-৮০৫ 

০৮. 
 
 

কেলজ 
স িকত 
অিভেযাগ 

অিভেযাগকারী ক ক আেবদন (নাম, কানা, 
মাবাইল ন রসহ) 

 
 
 
 
 

ামািনক কাগজপ  ৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর 
েথ টাকা জমা িদেয় জমার রিশদ 

িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  শাখার 
রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় 
কাগজপ  কেলজ শাখায় (ক  # 
৮০৪) জমা িদেত হয়।  

 ৬০ কমিদবস 
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িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৯. একাদশ 
ণীর 

ছা /ছা ীেদর 
ভিত ও 
রিজে শন 

ভিত নীিতমালা অ যায়ী 
িনধািরত সমেয় অনলাইেন  ভিত 
ও রিজে শন স  করা হয়। 

একাদশ ণীেত ভিত ও রিজে শন এক  র ণ ি য়া। েয়াজেন এই 
িবষেয় সংিশ  কেলেজর অ  সরাসির কেলজ পিরদশেকর সােথ যাগােযাগ 
করেবন। অনলাইন ভিতর পর পর একাদশ িণেত ভিত ত িশ াথ েদর 
রিজে শন অনলাইেন পযায় েম িব ি র মা েম জানােনা হয় এবং যথাসমেয় 

িবিধ মাতােবক কায স  করা হয়। যথাসমেয় রিজে শন স  করেত না 
পারেল কেলজ ক প  দায়ী থাকেব। 

ভিত নীিতমালায় উি িখত িফ। ভিত িব ি  অ যায়ী 
যথসমেয় কাযািদ 
স  করা হয়। 

(ক) কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৬  

ইেমইল: ic@bise-
ctg.gov.bd 
ক  নং-৮০১ 
 
(খ) উপ-কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৪  

ক  নং-৮০৫ 
১০. 

 
 

একাদশ ও 
াদশ িণর 

ছাড়প  
(কেলজ/ বাড 
পিরবতন) 

বাড ক ক একাদশ ও াদশ 
িণর ছাড়পে র আেবদন 

আহবান করেল বােডর িনধািরত 
িফসহ আেবদন ফরেম ই 
কেলেজর অ ে র পািরেশর 
িভি েত বােড আেবদন করেত 
হয়। ছাড়পে র অ েমাদন দয়া 
হেল অ মিতপ  বােডর ওেয়ব 
সাইেট আপেলাড করা হয়। 

১) এসএসিস/ সমমান পরী ার একােডিমক া ী ; ২) একাদশ ণীর ড়া  
পরী ার ফলাফল ( াদশ িণর ে ); ৩) বাস ান পিরবতেনর ামািনক 

রকড; ৪) eSIF এর কিপ। অ  কান কারেন ছাড়প  হেণর যৗি কতার  
ামািনক কাগজপ ; ৫) ভিত ক কেলজ ও অ য়নরত কেলেজ িশ াথ র 

িবষয়স েহর িব াস একই হেত হেব। 

বাড পিরবতন: 
১,২০০/- (এক হাজার ইশত) টাকা।  
কেলজ পিরবতন: 
১,০০০/- (এক হাজার ) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  কেলজ শাখায় (ক  # 
৮০৪) জমা িদেত হয়। 

১০ কমিদবস 
বা িব ি েত উি িখত 
সময় 

১১. 
 

একাদশ/ 
াদশ িণর 

ভিত বািতল 

বােডর িনধািরত আেবদন 
ফরেম কেলেজর অ ে র 

পািরেশর িভি েত বােড 
আেবদন করেত হয়। আেবদন 
হণেযা  হেল ভিত বািতল 

কের বােডর ওেয়ব সাইেট 
অ েমাদনপ  আপেলাড করা 
হয়। 

১.িবেদশী চাকির ও পড়া নার জ  ামানক কাগজপ ; ২. কািরগির িশ া 
বােডর অধীেন কান সরকাির/ বসরকাির িশ া িত ােন ভিত হেল তার 
ামািনক কাগজপ ; ৩. কািরগির/অ  অিধদ েরর অধীেন কান 

সরকাির/ বসরকাির িশ া িত ােন ভিত হেল তার ামািনক কাগজপ ; ৪. 
িতর া বািহনীসহ সরকাির, আধাসরকাির সং ায় চাকির পেয় থাকেল তার 
ামািনক কাগজপ ; ৫. ববািহক কারেন মিহলােদর জ  তার ামািনক 

কাগজপ ; ৬. অিনয়িমত িশ াথ েদর জ  অ ায় ক ক পরী ায় অংশ েণর 
াপাের ত য়নপ সহ এইচএসিস এর ল রিজে শন কাড (যিদ রিজে শন 

কাড হেয় থােক)। 

আেবদন ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-ctg.gov.bd) 

৮০০/- (আটশত) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  কেলজ শাখায় (ক  # 
৮০৪) জমা িদেত হয়। 

১৫ কমিদবস 



c„ôv-12 

 

 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২. িনধািরত 
সমেয়র 
মে  
রিজে শন 

কাড 
সংেশাধন 

এইচএসিস পরী া  
হওয়ার ১৫ িদন েব পয  
রিজে শন কাড সংেশাধন 

করা হয়। 

১) ল রিজে শন কাড; ২) িফ জমাদােনর রিশদ। িবষয় সংেশাধন: ৪০০/- (চারশত) টাকা। 
নাম সংেশাধন: ২০০/- ( ইশত) টাকা।  
িবভাগ সংেশাধন: ৬০০/- (ছয়শত) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় 
জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের 
সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  
কেলজ শাখায় (ক  # ৮০৪) জমা িদেত হয়। 

১০ কমিদবস (ক) কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৬  

ইেমইল: ic@bise-
ctg.gov.bd 
ক  নং-৮০১ 
 
(খ) উপ-কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৪  

ক  নং-৮০৫ 
১৩. ি -নকল/ 

পির  
রিজ: কাড 

বােডর িনধািরত আেবদন 
ফরেম কেলেজর অ ে র 

পািরেশর িভি েত বােড 
আেবদন করেত হয়। আেবদন 
ি  হেল ি -নকল 
রিজে শন হােত হােত দান 

করা হয়। 

১) নাম, রিজে শন ন রসহ ণা  ত  উে খ বক থানায় িজিড কের তার কিপ 
জমা িদেত হেব; ২) নাম, রিজে শন ন রসহ ণা  ত  উে খ বক 
হািরেয়েছ/ েড় ন  হেয়েছ মেম দিনক পি কায় িব ি  িদেয় িব ি র কা ং 
জমা িদেত হয়; ৩) িবেদশী নাগিরকগণেক তােদর আেবদনপ  িনজ িনজ 
সরকােরর িশ া ম ণালেয়র মা েম পাঠােত হেব; ৪) অস ণ ও ণ 
আেবদন বািতল বেল গ  হেব; ৫) পির  রিজ:কাড উে ালন করার ে  নাম 
সংেশাধেনর সত ািয়ত ছায়ািলিপ এবং সংেশাধন ত জএসিস, এসএসিস এর 
পির  রিজ:কাড উে ালেনর ামা পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ জমা িদেত হয়। 

আেবদন ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-ctg.gov.bd) 

জ রী: ৪০০/- (চারশত) টাকা। 
সাধারণ: ২০০/- ( ইশত) টাকা।  
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় 
জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের 
সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  
কেলজ শাখায় (ক  # ৮০৪) জমা িদেত হয়। 

১৫ কমিদবস 

১৪. কেলেজর 
নাম 
পিরবতন/ 

ান 
পিরবতন 

িত ান ধান ক ক 
িত ােনর ােড আেবদন 

করেত হয় ( েযাজ  ে  
ম ণালেয়র বা মিত হণ  
করেত হয়)। 

কিম র র েলশন (নাম পিরবতেনর কারণ উে খ বক) ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় 
জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের 
সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  
কেলজ শাখায় (ক  # ৮০৪) জমা িদেত হয়। 

৬০ কমিদবস 

১৫. সহিশ া 
চা  

িত ান ধান ক ক 
িত ােনর ােড আেবদন 

করেত হয়। 

কিম র র েলশন (নাম পিরবতেনর কারণ উে খ বক) ৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় 
জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের 
সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  
কেলজ শাখায় (ক  # ৮০৪) জমা িদেত হয়। 

৬০ কমিদবস 
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িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬. ল এ  
কেলজ থেক 
কেলজ 

থকীকরণ 

িত ান ধান ক ক িত ােনর ােড 
আেবদন করেত হয় ( েযাজ  ে  
ম ণালেয়র বা মিত হণ  করেত 
হয়)। 

১) থকীকরণ পে  কিম র র েলশন 
২) ম ণালেয়র িনধািরত ছক ১, ২, ৩ রণ বক 
তৎসংি  ামা  কাগজপ ািদ 

৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা।  
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় জমার রিশদ 
িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, 
আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  কেলজ শাখায় (ক  # ৮০৪) জমা 
িদেত হয়। 

৯০ কমিদবস (ক) কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৬  

ইেমইল: ic@bise-
ctg.gov.bd 
ক  নং-৮০১ 
 
(খ) উপ-কেলজ পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৪  

ক  নং-৮০৫ 

১৭ নাম ও বয়স 
সংেশাধেনর 

ি েত 
রিজে শন 

কাড 
সংেশাধন 

বােডর  নাম  ও বয়স সংেশাধনী 
কিম র সভার িস া  মাতােবক উ  
মা িমক ণীর িশ াথ র ল রিজ: 
কােড নাম, িপতার নাম সংেশাধন করা 
হয়।সংেশািধত রিজ: কাড হােত হােত 

দান করা হয়। 

১) আেবদন ফরম; ২)নাম ও বয়স সংেশাধনী কিম র 
আেদশ; ৩) ল রিজে শন কাড; ৪) িফ জমাদােনর 
রিশদ। 

জ রী- ৪০০/- টাকা 
সাধারণ-২০০/- টাকা 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় জমার রিশদ 
িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, 
আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  কেলজ শাখায় (ক  # ৮০৪) জমা 
িদেত হয়। 
 

১৫ কমিদবস 

 

 কেলজ শাখা সংি  অিভেযাগ থাকেল/সম া দখা িদেল সরাসির উপ-কেলজ পিরদশকেক জানােত হেব। পরবত েত কেলজ পিরদশক এবং েয়াজনেবােধ চয়ার ান মেহাদয়েক অিভেযাগ/সম া জানােনা যােব। 
 ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৬, +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৪। 

 ইেমইল: ic@bise-ctg.gov.bd  
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ঘ) িব ালয় শাখা: 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. িন  
মা িমক/ 
মা িমক 
িব ালয় 

াপন ও 
পাঠদােনর 
অ মিত 

িশ া ম ণালেয় িব ালয় াপেনর 
আেবদন বক বা মিত হেনর পর 
িনধািরত িফ জমা িদেয় বােড আেবদন 
করেত হয়। সংি  ামা  কাগজপ  
পাওয়ার পর ািবত িব ালয়  
সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। 
সে াষজনক পিরদশন িতেবদেনর 
আেলােক এবং শত রণ সােপে  
িবষয়  িন ি  করা হয়। পাঠদােনর 
অ মিত পাওয়া িত ােনর অ মিত 
প  বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড 
করা হয়। 

১) িব ালেয়র নােম শত  জিমর দিলল, খািরজ খিতয়ান, অখ  সনদ ও নাম খািরজ পচা; ২) 
হালসন নাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিশদ; ৩) িশ ক-কমচারীর নােমর তািলকা, িশ ক িনেয়াগ 
সং া  যাবতীয় কাগজপ  ও সনদপ  (িনব ন ত); ৪) এলাকার জনসং া সনদপ ; ৫) পা বত  ৪ 
(চার)  িব ালেয়র িণ িভি ক ছা -ছা ীর তািলকা ও অনাপি প  (  িব ালেয়র ােড); ৬) 
পা বত  ৪ (চার)  িব ালেয়র র  সনদ; ৭) িণ িভি ক িশ াথ র তািলকা ও লাইে িরেত 
বইেয়র তািলকা; ৮) সংরি ত তহিবেল িন  মা িমেক ৩০,০০০/- টাকা এবং মা িমেক ৫০,০০০/- 
টাকা ও সাধারণ তহিবেল িন  মা িমক ও মা িমেক ৩০,০০০/- টাকা জমার াংক সনদ; ৯) 
িনবাহী কিম র র েলশেনর কিপ; ১০) জলা শাসক/উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক িব ালয় 

িত া স েক অনাপি প ; ১১) িফ জমাদােনর রিশদ; ১২) ৩০০/- (িতন শত) টাকা ে র 
নন িডিশয়াল াে  অ ীকারনামা; ১৩) ি  নােম িব ালেয়র নামকরণ বাবদ িন মা িমেকর 
জ  ৬,০০,০০০/- (ছয় ল ) টাকা এবং মা িমেকর জ  ১০,০০,০০০/- (দশ ল ষ) টাকা 
িব ালেয়র ংক তহিবেল জমা দয়ার পর উ  টাকা জলা িশ া অিফসার ও ধান িশ েকর যৗথ 

া ের াংক হেত উে ালন কের খরচ করেত হেব।  

িন  মা িমক: ৫,০০০/- 
মা িমক: ৬,০০০/- 
 
িশ া বাড  সানালী 

াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  
িব ালয় শাখায় (ক  # 
৫০৫) জমা িদেত হয়। 

৯০ কমিদবস ক) িব ালয় পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৭  

ইেমইল: is@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-৫০২ 
খ) উপ-িব ালয় পিরদশক  
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৮  

ক  নং-৫০৫ 

০২. িন  
মা িমক 
একােডিমক 

ী িত 

াথিমক পাঠদােনর ময়াদকাল 
সে াষজনকভােব শষ হেল িশ া 
ম ণালেয় থম একােডিমক ী িতর 
আেবদন বক বা মিত হেনর পর 
িনধািরত িফ জমা িদেয় বােড আেবদন 
করেত হয়। সংি  ামা  কাগজপ  
পাওয়ার পর ািবত িব ালয়  
সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। 
পিরদশন িতেবদন িশ া ম ণালেয় 

রণ করা হয়। িশ া ম ণালেয়র 
স িত েম পাঠদােনর অ মিত দান 
করা হয়। 

 ১) িব ালেয়র নােম শত  জিমর দিলল, খািরজ খিতয়ান, অখ  সনদ ও নাম খািরজ পচা; ২) 
হালসন নাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিশদ; ৩) িশ ক-কমচারীর নােমর তািলকা, িশ ক িনেয়াগ 
সং া  যাবতীয় কাগজপ  ও সনদপ  (িনব ন ত); ৪) এলাকার জনসং া সনদপ ; ৫) পা বত  ৪ 
(চার)  িব ালেয়র িণ িভি ক ছা -ছা ীর তািলকা ও অনাপি প  (  িব ালেয়র ােড); ৬) 
পা বত  ৪ (চার)  িব ালেয়র র  সনদ; ৭) িণ িভি ক িশ াথ র তািলকা ও লাইে িরেত 
বইেয়র তািলকা; ৮) সংরি ত তহিবেল ৩০,০০০/- টাকা ও সাধারণ তহিবেল ৩০,০০০/- টাকা জমার 

াংক সনদ; ৯) িনবাহী কিম র র েলশেনর কিপ; ১০) জলা শাসক/উপেজলা িনবাহী অিফসার 
ক ক িব ালয় িত া স েক অনাপি প ; ১১) ৩০০/- (িতন শত) টাকা ে র নন িডিশয়াল 

াে  অ ীকারনামা; ১২) ি  নােম িব ালেয়র নামকরণ বাবদ িব ালয় তহিবেল ৬,০০,০০০/- 
(ছয় ল ) টাকা িব ালেয়র ংক তহিবেল জমা দয়ার পর উ  টাকা জলা িশ া অিফসার ও ধান 
িশ েকর যৗথ া ের াংক হেত উে ালন কের খরচ করেত হেব; ১৩) িন  মা িমক িব ালেয়র 
অ ায়ী ী িতর ে  িবগত ৩ (িতন) বছেরর জএসিস পরী ার ফেলর কি উটার িশট। 

৬,০০০/- (ছয় হাজার) 
টাকা।  
 
িশ া বাড  সানালী 

াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  
িব ালয় শাখায় (ক  # 
৫০৫) জমা িদেত হয়। 

৯০ কমিদবস 
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িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৩. মা িমক 
একােডিমক 

ী িত 

াথিমক পাঠদােনর ময়াদকাল সে াষজনকভােব শষ 
হেল িশ া ম ণালেয় ওেয়ব সাইেট অনলাইেন থম 
একােডিমক ী িতর আেবদন বক বা মিত হন ও 
কমপে  ১ (এক) বার পাবিলক পরী ায় অংশ হেণর 
পর িনধািরত িফ জমা িদেয় বােড আেবদন করেত হয়। 
সংি  ামা  কাগজপ  পাওয়ার পর িব ালয়  
সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। সে াষজনক পিরদশন 

িতেবদন এবং কা  পযােয়র পরী াথ  ও ফলাফল 
অিজত হেল ম ণালয় হেত িবষয়  িন ি  করা হয়। 
একােডিমক ী িত পাওয়া িত ােনর অ মিত প  
বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড করা হয়। 

 ১) িব ালেয়র নােম শত  জিমর দিলল, খাজনা, খািরচ ও নাম 
খািরজ পচা; ২) হালসন নাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিশদ; ৩) িশ ক-
কমচারীর নােমর তািলকা, িশ ক িনেয়াগ সং া  যাবতীয় কাগজপ  ও 
সনদপ  (িনব ন ত); ৪) এলাকার জনসং া সনদপ ; ৫) পা বত  ৪ 
(চার)  িব ালেয়র িণ িভি ক ছা -ছা ীর তািলকা ও অনাপি প  
(  িব ালেয়র ােড); ৬) পা বত  ৪ (চার)  িব ালেয়র র  
সনদ; ৭) িণ িভি ক িশ াথ র তািলকা ও লাইে িরেত ২০০০ বইেয়র 
তািলকা; ৮) সংরি ত তহিবেল ৫০,০০০/- টাকা ও সাধারণ তহিবেল 
৩০,০০০/- টাকা জমার াংক সনদ; ৯) কিম র র েলশেনর কিপ; 
১০) ি  নােম িব ালেয়র নামকরণ বাবদ িব ালয় তহিবেল 
১০,০০,০০০/- (দশ ল ) টাকা জমা দয়ার াংক সনদ; ১১) িবগত 
িতন বছেরর এসএসিস পরী ার ফলাফল কিপ। 

৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা।  
 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা 
জমা িদেয় জমার রিশদ িহসাব শাখায় 
(ক  # ৬০৯) এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় 
কাগজপ  িব ালয় শাখায় (ক  # ৫০৫) 
জমা িদেত হয়। 

৯০ কমিদবস ক) িব ালয় পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৭  

ইেমইল: is@bise-
ctg.gov.bd 
ক  নং-৫০২ 
খ) উপ-িব ালয় পিরদশক  
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৮  

ক  নং-৫০৫ 

০৪. ী িত 
নবায়ন 

ী িতর ময়াদ শষ হওয়ার ০৬ মাস েব ােনিজং 
কিম র িস া সহ িত ােনর ােড আেবদন করেত 
হয়। ী িত নবায়নপ  বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড 
করা হয়। 

 ১) হালসন নাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিশদ; ২) সংরি ত তহিবেল 
৫০,০০০/- টাকা ও সাধারণ তহিবেল ৩০,০০০/- টাকা জমার াংক 
সনদ; ৩) সবেশষ অিডট িরেপাট; ৪) িবগত ৩ (িতন) বছেরর জএসিস 
ও এসএসিস পরী ার ফেলর কি উটার িশট; ৫) িশ ক-কমচারীর 
তািলকা ও িণ িভি ক িশ াথ র সং া; ৬) কিম র র েলশেনর 
কিপ; ৭) িফ জমাদােনর রিশদ। 
আেবদন ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-
ctg.gov.bd) 

৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা।  
 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা 
জমা িদেয় জমার রিশদ িহসাব শাখায় 
(ক  # ৬০৯) এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় 
কাগজপ  িব ালয় শাখায় (ক  # ৫০৫) 
জমা িদেত হয়। 

৩০ কমিদবস 

০৫. ৭০০ এবং 
১০০০ এর 
অিধক 
িশ াথ  
ভিত 

িশ াবষ র কমপে  ৩ (িতন) মাস েব িনধািরত 
িফ জমা িদেয় বােড আেবদন করেত হয়। সংি  

ামা  কাগজপ  পাওয়ার পর ািবত িব ালয়  
সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। সে াষজনক পিরদশন 

িতেবদেনর আেলােক িবষয়  িন ি  করা হয়। 

১) িশ ক-কমচারীেদর তািলকা ও িণ িভি ক িশ াথ র সং া; ২) 
জিমর হালসননাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিশদ; ৩) সংরি ত তহিবেল 
৫০,০০০/- টাকা ও সাধারণ তহিবেল ৩০,০০০/- টাকা জমার াংক 
সনদ (হালনাগাদ); ৪) পা বত  ৪  িব ালেয়র অনাপি প    
িব ালেয়র ােড; ৫) িফ জমাদােনর রিশদ; ৬) ভৗত অবকাঠােমা; ৭) 
পযা  ণীক ; ৮) ণীশাখা খালার অ মিতপ । 
 

৭০০ এর অিধক (১০০০ পয ) িশ াথ  
ভিতর জ : ৫,০০০/-(প চ হাজার) টাকা  
১০০০ এর অিধক িশ াথ  ভিতর জ : 
৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা 
জমা িদেয় জমার রিশদ িহসাব শাখায় 
(ক  # ৬০৯) এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় 
কাগজপ  িব ালয় শাখায় (ক  # ৫০৫) 
জমা িদেত হয়। 

২৫ কমিদবস 
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িমক 
নং 

সবার 
নাম 

সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৬. িণ 
শাখা, 
িবষয় ও 
িবভাগ 
খালা,  

 

িশ াবষ র কমপে  ৩ (িতন) মাস েব ম ণালেয়র বা মিত িনেয় িনধািরত 
িফ জমা িদেয় বােড আেবদন করেত হয়। সংি  ামা  কাগজপ  পাওয়ার পর 

ািবত িব ালয়  সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। সে াষজনক পিরদশন 
িতেবদেনর আেলােক িবষয়  িন ি  করা হয়। একজন উপ  কমকতার 

মা েম পিরদশন বক িতেবদন মহা-পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া 
অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা-এর বরাবর রণ করা হয়। মহা-পিরচালক, মা িমক 
ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ, ঢাকা িতেবদন  যাচাই বাছাই কের িশ া 
ম ণালেয় রণ কেরন। িশ া ম ণালেয়র অ েমাদন পেল বাড হেত 
অ েমাদেনর প  জারী করা হয়। অ েমাদন প  বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড 
করা হয়। 

১) কিম র র েলশেনর কিপ; ২) িবগত ৩ (িতন) বছেরর 
জএসিস ও এসএসিস পরী ার ফেলর কি উটার িশট; ৩) 

সবেশষ অিডট িরেপাট; ৪) িশ ক-কমচারীেদর তািলকা ও 
িণ িভি ক িশ াথ র সং া; ৫) জিমর হালসননাগাদ খাজনা 

পিরেশােধর রিশদ; ৬) সংরি ত তহিবেল ৫০,০০০/- টাকা ও 
সাধারণ তহিবেল ৩০,০০০/- টাকা জমার াংক সনদ 
(হালনাগাদ); ৭) পা বত  ৪  িব ালেয়র অনাপি প    
িব ালেয়র ােড;  ৮) িফ জমাদােনর রিশদ। 
 

িত শাখার জ : ৩,০০০/- 
িবষয় খালার জ : ২,০০০/-  
িবভাগ খালার জ : ৪,০০০/-  
িশ া বাড  সানালী াংেকর 
েথ টাকা জমা িদেয় জমার 

রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # 
৬০৯) এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  িব ালয় 
শাখায় (ক  # ৫০৫) জমা িদেত 
হয়। 

৪৫ কমিদবস ক) িব ালয় পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৭  

ইেমইল: is@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-৫০২ 
খ) উপ-িব ালয় পিরদশক  
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৮  

ক  নং-৫০৫ 

০৭. এডহক 
কিম  

ি সংগত কারেণ িনয়িমত কিম  গঠেন থ হেল িব ালেয়র ধান িশ ক 
চয়ার ান বরাবর এডহক কিম  গঠেনর অ মিত চেয় আেবদন করেবন। ৬ (ছয়) 

মােসর জ  ৪ (চার) সদ  িবিশ  এডহক কিম র অ েমাদন দয়া হয়।  
(আেবদেনর ে  বসরকাির িশ া িত ােনর গভিণংবিড ও ােনিজং কিম  
গঠন সং া  িবধানমালা- ২০০৯ এস.আর.ও নং- ৯৯/আইন/২০০৯ (সংেশািধত 
২০১২ পয ) অ যায়ী সদ ে র নাম ও ত ািদ জমা িদেত হয়)। বসরকাির 
িশ া িত ােনর গভিণংবিড ও ােনিজং কিম  গঠন সং া  িবধানমালা-
২০০৯ এর িবিধ ৩৯(১) অ যায়ী  এডহক কিম র অ েমাদন দয়া হয়। এডহক 
কিম  অ েমাদন দয়ার পর অ মিতপ  বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড করা হয়। 

১) কিম  অ েমাদেনর আেবদেনর সােথ সভাপিত মেনানয়েনর 
জ  িশ াগত যা তা, িত ােনর িত অবদান উে খ বক  
৩ (িতন) জন িবিশ  ি র নাম রণ; ২) জলা শাসক 
ক ক ১ জন অিভভাবক সদ  মেনানয়েনর কিপ; ৩) জলা 
িশ া অিফসার ক ক ১ জন িশ ক িতিনিধ মেনানয়েনর 
কিপ; ৪) েবর ােনিজং কিম র অ েমাদনপ ; ৫) িফ 
জমাদােনর রিশদ। 
 

িন  মা িমক: ২,০০০/-  
মা িমক: ৩,০০০/-  
িশ া বাড  সানালী াংেকর 
েথ টাকা জমা িদেয় জমার 

রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # 
৬০৯) এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  িব ালয় 
শাখায় (ক  # ৫০৫) জমা িদেত 
হয়। 

৩০ কমিদবস 

০৮. ােনিজং 
কিম  

িব মান কিম র ময়াদ িতর ৮০ (আিশ) িদন েব ােনিজং কিম  গঠেনর 
িমিমে  ি জাইিডং অিফসার িনেয়াগ দয়ার জ  ইউএনও এর িনকট আেবদন 
করেত হয়। ি জাইিডং অিফসােরর িত া রসহ িব ালেয়র ধান িশ ক 

েয়াজনীয় কাগজপ সহ বােড আেবদন করার পর ২ ( ই) বছেরর জ  ােনিজং 
কিম র অ েমাদন দয়া হয়। (আেবদেনর ে  বসরকাির িশ া িত ােনর 
গভিণংবিড ও ােনিজং কিম  গঠন সং া  িবধানমালা, ২০০৯ এস.আর.ও নং- 
৯৯/আইন/২০০৯ (সংেশািধত ২০১২ পয )-এর িবধান ৭ ও ৮ অ যায়ী গ ত 
িনয়িমত ােনিজং কিম র নবিনবািচত সদ ে র নাম ও ত ািদ জমা িদেত 
হয়)। ােনিজং কিম  িনবাচেনর  ০৭ (সাত) িদেনর মে  ি জাইিডং অিফসােরর 
সভাপিতে  িবধানমালা-২০০৯ অ যায়ী সভাপিত িনবাচন করেত হয়। ােনিজং 
কিম  অ েমাদন দয়ার পর অ মিতপ  বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড করা হয়। 

আেবদন ফরেমর সে  িনে া  কাগজপ  (ি জাইিডং 
কমকতা ক ক সত ািয়ত) সং  করেত হেব :  
১) ি জাইিডং অিফসােরর িনেয়াগপ ; ২) িনবাচনী তফশীল; 
৩) িবিভ  ক াটাগরীেত িনবািচত সদ েদর ফলাফল িববরণী; 
৪) সভাপিত িনবাচেনর কাযিববরণী; ৫) িবগত কিম র ১ম 
সভার কাযিববরণী; ৬) ািবত সভাপিতর ণ পিরিচিত ও 
কান মামলা মাক মায় সাজা া  নন মেম ত য়নপ ; ৭) 
ধান িশ ক ক ক নবগ ত ােনিজং কিম  সদ  
কান মামলা মাক মায় সাজা া  নন মেম ত য়নপ ; ৮) 
’ য়র অিধক িশ া িত ােন সভাপিতর দািয়  নই মেম 

সভাপিতর ঘাষণাপ ; ৯) িফ জমাদােনর রিশদ। 

িন  মা িমক: ২,০০০/-  
মা িমক: ৩,০০০/-  
িশ া বাড  সানালী াংেকর 
েথ টাকা জমা িদেয় জমার 

রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # 
৬০৯) এনেডাস কের সংি  
শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ র িব ালয় 
শাখায় (ক  # ৫০৫) জমা িদেত 
হয়। 

১৫ কমিদবস 
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িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০৯. িব ালয় স িকত 
অিভেযাগ 

িনধািরত িফস জমা দয়ার রিশদ ও ামা  কাগজপ সহ 
(যিদ থােক) আেবদন হণ করা হয়। অিভেযাগ িফ িতত 
আেবদন িন ি েযা  নেহ। 

১) অিভেযাগপ ;  
২) ামা  কাগজপ ;  
৩) িফ জমাদােনর রিশদ। 
 

৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা।  
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  িব ালয় শাখায় (ক  # ৫০৫) জমা িদেত হয়। 

৩০ কমিদবস ক) িব ালয় পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৭  

ইেমইল: is@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-৫০২ 
খ) উপ-িব ালয় পিরদশক  
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৮  

ক  নং-৫০৫ 

১০. ক. িব ালয় হ 
ানা র ও নাম 

পিরবতন 
খ. সহিশ া চা  
গ. িশ ট খালা 

ম ণালেয়র বা মিত হণ বক িনধািরত িফস জমা দয়ার 
রিশদ ও ামা  কাগজপ সহ আেবদন হণ করা হয়। 
পিরদশন কমকতার িতেবদন ম ণালেয় রণ করা হয়। 
ম ণালেয়র অ েমাদেনর পর ড়া  প  দয়া হয়। 

১) ােনিজং কিম র িস া ; ২) 
পি কার িব ি ; ৩) হলফনামা; ৪) 
িব ালেয়র ােড আেবদন। 

িব ালয় হ ানা র ও নাম পিরবতন: ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা। 
সহিশ া চা : ৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা। 
িশ ট খালা: ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  িব ালয় শাখায় (ক  # ৫০৫) জমা িদেত হয়। 

৪৫ কমিদবস 
৪৫ কমিদবস 
৪৫ কমিদবস 

১১. িবেদশী কাির লােম 
পিরচািলত 
বসরকাির িব ালয় 

িনব ন 

িশ াবষ  হবার ৬ মাস েব িব ালেয়র ােড 
িনব ন/িনব ন নবায়েনর জ  আেবদন হণ করা হয়। 

পিরদশন কমকতা ক ক েয়াজনীয় 
কাগজপ  সং হ করা হয়। 

সামিয়ক িনব ন: ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা। 
িনব ন: ২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা। 
িনব ন নবায়ন: ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় জমার রিশদ িহসাব 
শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  িব ালয় শাখায় (ক  # ৫০৫) জমা িদেত হয়। 

৩০ কমিদবস 

১২. িশ াথ েদর 
রিজে শন ি য়া 

৮ম ও ৯ম ণীেত িশ াথ েদর রিজে শন করা হয়। 
িশ াবেষর েত থেম ৮ম ণীর ও পের ৯ম ণীর 
রিজে শন হয়। বােডর ওেয়ব সাইেট ও দিনক পি কায় 

িব ি  কােশর মা েম রিজে শন স েক িব ািরত 
জািনেয় দয়া হয়। িশ াথ েদর রিজে শন ি য়া স ণ 
অনলাইেনর মা েম স  করা হয়। 

িশ াথ েদর অনলাইন রিজে শন 
স  হওয়ার পর রিজে শন ত 
ছা -ছা ীেদর তািলকার ি  কিপ 
িফ জমাদােনর রিশদসহ জমা 
িদেত হয়। 

সংি  রিজে শেনর িব ি েত উি িখত িফ।  
 

বােডর ওেয়ব সাইেট e-SIF সবা হেত সানালী াংেকর  ি প সং হ 
ক র িনধািরত িফ সানালী াংেকর য কান অনলাইন শাখায় জমা িদেত 
হয়। 

ভিত 
নীিতমালায় 
িনেদিশত সময় 
অ সাের 
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িমক নং সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩. িনধািরত সমেয়র ম  
রিজে শন কাড 

সংেশাধন ( রিজঃকাড 
পাওয়ার েব) 

eSIF এর ি  কিপসহ 
আেবদন করেত হয়। 

eSIF এর ি  কিপ 
 

েযাজ  নয়। ০৭ কমিদবস ক) িব ালয় পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৭  

ইেমইল: is@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-৫০২ 
খ) উপ-িব ালয় পিরদশক  
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৮  

ক  নং-৫০৫ 

১৪. িনধািরত সমেয়র মে  
রিজে শন কাড 

সংেশাধন ( রিজঃকাড 
পাওয়ার পর ফলাফল 

কােশর েব) 

িব ালেয়র ােড 
রিজে শন কােড েলর জ  

আেবদন হণ করা হয়। 

১) ল রিজে শন কাড;  

২) eSIF এর ি  কিপ;  
৩) ল সংেশাধেনর পে  েয়াজনীয় কাগজপ ;  
৪) পরী া চলাকালীন িবষয়েকাড সংেশাধেনর ে  ক  সিচেবর পািরশপ । 

নাম সংেশাধন: ২০০/- ( ই শত) টাকা।  
বয়স সংেশাধন: ২০০/- ( ই শত) টাকা। 
িবষয় পিরবতন: ৪০০/- (চার শত) টাকা। 
শাখা/িবভাগ পিরবতন: ৬০০/- (ছয় শত) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় 
জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস কের 
সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় কাগজপ  
কেলজ শাখায় (ক  # ৫০৫) জমা িদেত হয়। 

১০ কমিদবস 

১৫. ি -নকল রিজে শন 
কাড 

বােডর িনধািরত ফরেম 
িব ালয় ধােনর 

পািরশসহ আেবদন করেত 
হয়। ি -নকল রিজে শন 
কাড আেবদনকারীর হােত 
হােত সরবরাহ করা হয়। 

১) রণ ত আেবদন ফরম; ২) ি -নকল রিজে শন কােডর জ  আেবদনকারীেক 
দিনক পি কায় িশ াবষ, শাখা, রিজে শন ন র, িশ া িত ােনর নাম, বােডর 

নাম ইত ািদ উে খ বক িব ি  িদেত হয়। িব ি েত ল রিজে শন কাড 
হািরেয় গেছ/ েড় বা অ  কানভােব ন  হেয়েছ ইত ািদ উে খ করেত হয়। ি -
নকল রিজে শন কােডর আেবদনপে র সােথ উ  িব ি র কা ং ও থানার 
িজিড-এর কিপ জমা িদেত হয়। অস ণ ও ণ আেবদন বািতল বেল গ  হয়। 

আেবদন ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-ctg.gov.bd) 

জ রী: ৪০০/- (চারশত) টাকা। 
সাধারণ: ২০০/- ( ইশত) টাকা।  
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় 
জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস 
কের সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় 
কাগজপ  কেলজ শাখায় (ক  # ৫০৫) জমা িদেত 
হয়। 

১৫ কমিদবস 

১৬. পির / শ 
রিজে শন কাড 

বােডর িনধািরত ফরেম 
িব ালয় ধােনর 

পািরশসহ আেবদন করেত 
হয়। পির / শ 
রিজে শন কাড 

আেবদনকারীর হােত হােত 
সরবরাহ করা হয়। 

১) রণ ত আ বদন ফরম; 
২) ল রিজঃকাড; 
৩) নাম/জ  তািরখ সংেশাধন আেদশ ( েযাজ  ে ); 
৪) িফ জমাদােনর রিশদ; 
আেবদন ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-ctg.gov.bd) 

জ রী: ৪০০/- (চারশত) টাকা। 
সাধারণ: ২০০/- ( ইশত) টাকা।  
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা িদেয় 
জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) এনেডাস 
কের সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও েয়াজনীয় 
কাগজপ  কেলজ শাখায় (ক  # ৫০৫) জমা িদেত 

হয়। 

১৫ কমিদবস 



c„ôv-19 

 

 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৭. নঃ পিরদশন িব ালেয়র ােড নঃ 
পিরদশেনর জ  আেবদন হণ 
করা হয়। 

পিরদশন কমকতা ক ক সং হীত কাগজপ । ৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা ১৫ কমিদবস ক) িব ালয় পিরদশক 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৭  

ইেমইল: is@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-৫০২ 
খ) উপ-িব ালয় পিরদশক  
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৮  

ক  নং-৫০৫ 

১৮. নবম/দশম 
িণর ছাড়প  

(িব ালয়/ 
বাড পিরবতন) 

বােডর িনধািরত ফরেম ২ ( ই) 
িব ালেয়র ধান িশ েকর 

পািরশসহ আেবদন করেত হয়। 
আেবদন ফরেমর সােথ িনধািরত 
িফ জমা িদেত হয়। ছাড়পে র 
অ েমাদেনর পর ছাড়প  
বােডর ওেয়ব সাইেট আপেলাড 

করা হয়। 
 

 

১) ৮ম িণর ছা /ছা ীর ে  ৭ম িণর বািষক পরী ায় উ ীেণর ল াে স 
িরেপাট; ২) ৯ম িণর ছা /ছা ীর ে  জএসিস পরী ায় উ ীেণর সনদ/ 
া ি  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ; ৩) ১০ম িণর ছা /ছা ীর ে  জএসিস 

পরী ায় উ ীেণর সনদ/ া ি  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ ও নবম িণর পরী ায় 
উ ীেণর ল াে স িরেপাট; ৪) িব ালয় পিরবতেনর িফ জমাদােনর রিশদ; ৫) 
বাস ান পিরবতেনর বলায় াথ ত এলাকার ওয়াড কাউি লর/ইউিপ চয়ার ােনর 

ত য়নপ ; ৬) িপতা/মাতা/ অিভভাবেকর বদিলর বলায় বদিলর আেদশনামা ও 
যাগদান প ; ৭) িববাহজিনত কারেণ িববােহর কািবননামা; ৮) অ  বাড হেত 

আগত ছা /ছা ীর বলায় সংি  বােডর অ মিতপ । 
আেবদন ফরম াি  ানঃ বােডর ওেয়ব সাইট (www.bise-ctg.gov.bd) 

িব ালয় পিরবতন: ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা। 
বাড পিরবতন: ১,২০০/- (এক হাজার ই শত) 

টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  কেলজ শাখায় (ক  # 
৫০৫) জমা িদেত হয়। 

০৭ কমিদবস 

১৯. ভিত ও 
রিজে শন 

বািতল 

িব ালেয়র ােড ভিত ও 
রিজে শন বািতেলর জ  

আেবদন হণ করা হয়। 

১) িব ালেয়র ােড আেবদন; 
২) িশ াথ র আেবদন; 
৩) আেবদেনর পে  ামানক কাগজপ ; 
৪) িফ জমাদােনর রিশদ। 

৮০০/- (আটশত) টাকা। 
িশ া বাড  সানালী াংেকর েথ টাকা জমা 
িদেয় জমার রিশদ িহসাব শাখায় (ক  # ৬০৯) 
এনেডাস কের সংি  শাখার রিশদ, আেবদন ও 

েয়াজনীয় কাগজপ  কেলজ শাখায় (ক  # 
৫০৫) জমা িদেত হয়। 

০৭ কমিদবস 

 

 িব ালয় শাখা সংি  অিভেযাগ থাকেল/সম া দখা িদেল উপ-িব ালয় পিরদশকেক জানােত হেব। পরবত েত কেলজ পিরদশক এবং েয়াজনেবােধ চয়ার ান মেহাদয়েক অিভেযাগ/সম া জানােনা যােব। 
 ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৭। 
 ইেমইল : is@bise-ctg.gov.bd  
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ঘ) িহসাব শাখা: 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা দািয়  া  কমকতা   
(পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. পাির িমক/ 
এ/িডএ িবল 

পিরেশাধ 

ািনং ত ওএমআর ও ধান পরী কেদর গাপনীয় িতেবদেন 
উি িখত উ রপে র সং া হেত পরী ক ও ধান পরী কগেণর এবং 

ধান পরী ক ক ক অনলাইেন দান ত তে র িভি েত 
িনরী কেদর িবল তির করা হয়। ডাচ বাংলা াংেক মাবাইল 
একাউ  থাকা সােপে  িনধািরত হাের ধান পরী ক, পরী ক ও 
িনরী কেদর িবল তােদর ‘রেকট’ একাউে  রণ করা হয়।  
সটার মাডােরটরগেণর িবল িনধািরত হাের চেকর মা েম পিরেশাধ 

করা হয়। 

পরী ক, ধান পরী ক ও িনরী কগণেক ডাচ-বাংলা াংেক 
মাবাইল একাউ  ‘রেকট’ িহসাব লেত হয়। 

িনরী কেদর িবেলর জ  ধান পরী কগণেক অনলাইেন 

Online Scru ny Bill মিডউেল ত  দান কের 
আেবদেনর ি  কিপ পরী া শাখায় জমা িদেত হয়। 
সটার, মাডােরটর এর িবল বােডর িনধািরত িবল ফরেম 

রাজ  েকটসহ পরী া শাখায় জমা িদেত হয়। 

েযাজ  নয়। ফল কােশর ৬ মাস পর ক) উপ-পিরচালক (িহসাব ও িনরী া) 
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৮  

ইেমইল: dd@bise-ctg.gov.bd 
ক  নং-৬০২ 
 
খ) িহসাব র ণ কমকতা  
ফান : +৮৮-০৩১-২৫৫৭৫১৯  

ক  নং-৬০৫ 
 ০২. অনলাইেন 

‘উৎেস কর’ 
কতেনর সনদ 

দান 

পরী ক, ধান পরী ক ও িনরী েকর িরত পািরেতািষক হেত 
উৎেস কিতত কেরর জ  অনলাইেন সনদ দান করা হয়। বােডর 

ওেয়ব সাইেট (www.bise-ctg.gov.bd) ‘সকল ই- সবা’ হেত 

Online Tax Certificate  মিডউেল েবশ কের   আইিড ও 
পাসওয়াড িদেয় লগইন কের েয়াজনীয় ত  দান করেল 

য়ংি য়ভােব অনলাইন া  সা িফেকট তির হয়। উ  সা িফেকট 
ি  কের িনেত হয়। 

অনলাইেন চািহত ত  দান করেত হয়। েযাজ  নয়। সংি  অথ বছর শষ 
হওয়ার পর পরবত  অথ 
বছেরর সে র মােসর 
মে । 

০৩. কাদার ও 
অ া  িবল 

কাযােদশ অ যায়ী যথাযথভােব সংি  ক পে র ত য়নপ সহ 
চয়ার ান এর িনকট িবল দািখল করেত হয়।  যাচাই-বাছাই কিম র 

অ েমাদন েম  চয়ার ান ও সিচব এর যৗথ া ের চক ই  করা 
হয়। 

কাযােদশ, আয়কর সনদ, িবল ও সংি  ামাণক কাগজপ । েযাজ  নয়। ১৫ কমিদবস 

 

 িহসাব শাখা সংি  অিভেযাগ থাকেল/সম া দখা িদেল সরাসির উপপিরচালক (িহসাব ও িনরী া) মেহাদেয়র সােথ যাগােযাগ করেত হেব। েয়াজনেবােধ সিচব ও চয়ার ান মেহাদয়েক অিভেযাগ/সম া জানােনা যােব। 
 ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৭, +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৫৫ 
 ইেমইল: dd@bise-ctg.gov.bd, secretary@bise-ctg.gov.bd 
 া/- 
 েফসর শওকত আলম 
 সিচব 
 মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, চ াম।
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কমকতােদর পদবী ও ক  ন র 
 

িমক পদবী ক  নং িমক পদবী ক  নং 
সং াপন শাখা পরী া শাখা 

১ সিচব ৩০৪ (৩য় তলা) ১ পরী া িনয় ক ২০৬ (২য় তলা) 
২ উপ-সিচব ৩১০ (৩য় তলা) ২ উপ- পরী া িনয় ক (উ  মা িমক) ৪০১ (৪থ তলা) 
৩ সহকারী সিচব-১ ৩০৬ (৩য় তলা) ৩ উপ- পরী া িনয় ক (মা িমক) ৪০৬ (৪থ তলা) 
৪ সহকারী সিচব-২ ৩০৭ (৩য় তলা) ৪ সহকারী পরী া িনয় ক ( গাপনীয়) ২০৪ (২য় তলা) 
৫ সহকারী ায়ন কমকতা ৪০৭ (৪থ তলা) ৫ সহকারী পরী া িনয় ক (উ  মা িমক) ৫০৭ (৫ম তলা) 

কেলজ শাখা ৬ সহকারী পরী া িনয় ক (মা িমক) ৪০৮ (৪থ তলা) 
১ কেলজ পিরদশক ৮০১ (৮ম তলা) িব ালয় শাখা 
২ উপ-কেলজ পিরদশক ৮০৫ (৮ম তলা) ১ িব ালয় পিরদশক ৫০২ (৫ম তলা) 
৩ সহকারী কেলজ পিরদশক ৮০২ (৮ম তলা) ২ উপ-িব ালয় পিরদশক ৫০৫ (৫ম তলা) 

িহসাব শাখা ৩ সহকারী িব ালয় পিরদশক ৫০৬ (৫ম তলা) 
১ উপ-পিরচালক (িহসাব ও িনরী া) ৬০২ (৬  তলা) ৪ সহকারী িব ালয় পিরদশক ৫০৯ (৫ম তলা) 
২ িহসাব র ণ কমকতা ৬০৫ (৬  তলা) িফ জমা দওয়ার ান 
৩ অিডট অিফসার ৬০৭ (৬  তলা) সানালী াংক থ ১০৪ 
৪ সহকারী িহসাব র ণ কমকতা ৬০৬ (৬  তলা) িহসাব শাখায় রিশদ জমা ৬০৯ 

 

সবা হীতাগেণর িনকট বােডর ত াশা 
১. নাগিরক সনদ অ যায়ী প িতগতভােব বােডর সকল কায েম সহায়ক িমকা রাখা; 
২. িনিদ  ও  অিভেযাগস হ যথা ােন যথাসমেয় উপ াপন করা; 
৩. বােড নগদ অথ লনেদন না করা এবং এ িবষেয় সেবা  সতক থাকা; 
৪. সবা হেণর ে  িনেজর করণীয় স েক ভালভােব অবগত হওয়া; 
৫. সবা হেণর জ  বােডর িবিধ অ যায়ী সকল প িত ও িনয়ম অ সরণ করা; 
৬. পির ার-পির তা ও ভ তা বজায় রাখা; 
৭. সািবক কমকাে  সততা বজায় রাখা। 
 

মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড চ াম এর অ ীকার 
১. , গিতশীল ও জবাবিদিহতা লক শাসিনক ব া তির করা; 
২. সবা হীতােদর হয়রািন লাঘেব কাযকর ব া হণ; 
৩. ি র সেবা  বহােরর মা েম কায ি য়া সহজ করা; 
৪. িশ ােবােডর সব েরর িবিধিবধান মেন চলা; 
৫. জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ এর আেলােক িশ া ব ায় েগাপেযাগী ও আ িনকীকরেণ হীত পদে প স হ 

বা বায়েন সহায়তা করা; 

৬. িশ া িত ানস হ পিরচালনায় তা িনি তকরণ; 
৭. ু, ংখল ও নকল  পিরেবেশ জএসিস, এসএসিস ও এইচএসিস পরী া হণ। 
 

যেকান পরামশ বা তে র জ  যাগােযাগ ক ন 
ত  কমকতা 
সহকারী সিচব-২ 
ক  # ৩০৭ (৩য় তলা) 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৫০-৫৪ এ : ৩০৭ 

ইেমইল: info@bise-ctg.gov.bd 
ওেয়ব সাইট: www.bise-ctg.gov.bd  
( কান তে র েয়াজন হেল চয়ার ান এর বরাবর আেবদন করেত হেব।) 
 

যেকান সবা পাওয়ার ে  িনধািরত সমেয়র মে  িতকার না পেল অথবা য কান জ রী েয়াজেন 
যাগােযাগ ক নঃ 

 

 

চয়ার ান 
ক  # ৩০২ (৩য় তলা) 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৪৪ 

সিচব 
ক  # ৩০৪ (৩য় তলা) 
ফান: +৮৮-০৩১-২৫৫৩১৫৫ 


