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1. একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কার্ িক্রম অনলাইননর মাধ্যনম অত্র কনলনের ওনেব সাইট www.jdc.edu.bd এর মাধ্যনম 

সম্পন্ন করা হনব। 

2. একাদশ শ্রেণীনত ভর্তিকৃত র্শক্ষার্থীনদর মার্সক শ্রবতন ২০০(দুইশত) টাকা। ভর্তির সমে ৬(ছে) মানসর শ্রবতন 

পর্রনশাধ্ করনত হনব। 

3. ভর্তিকৃত র্শক্ষার্থীনদর প্রর্থম ক্লাস শ্রর্থনকই কনলনের র্নধ্ িার্রত ইউর্নফম ি ও সাদা শ্রকট্স পর্রধ্ান কনর শ্রেণীকনক্ষ 

আসনত হনব। 

4. সকাল ১০ ঘটটকা হনত ক্লাশ চলাকার্লন সমে কনলনের মূল ফটক বন্ধ র্থাকনব। এ সমে শ্রকান র্শক্ষার্থী কনলনে 

প্রনবশ ও বার্হর হনত পারনব না। 

5. উপ-বরৃ্ির েনয র্নব িার্চত র্শক্ষার্থীনদর ক্লানশ ৭৫% উপর্ির্ত ও অভযন্তরীন পরীক্ষাে ৪৫% নম্বর শ্রপনত হনব। 

অনযর্থাে পরবতীনত সরকার্র নীর্তমালা অনুোেী উপ-বরৃ্ির সুর্বধ্া বন্ধ হনে র্ানব। 

6. প্রর্থম বনষ ির প্রর্থম সামর্েকী পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।(পাঠদান কার্ িক্রম শুরু হওোর ৬ মানসর মনধ্য প্রর্থম 

সামর্েকী পরীক্ষা অনুটিত হনব। 

7. প্রর্থম সামর্েকী পরীক্ষা অনুটিত হওোর ৬ মানসর মনধ্য প্রর্থম বনষ ির বার্ষ িক পরীক্ষা অনুটিত হনব। 

8. বার্ষ িক পরীক্ষার পূনব ি শ্রবতনসহ সমুদে বনকো পর্রনশাধ্ করনত হনব। বার্ষ িক পরীক্ষাে উিীণ ি হনত হনব। 

অনযর্থাে র্িতীে বনষ ি ভর্তির অনুমর্ত শ্রদওো হনব না। 

9. বার্ষ িক পরীক্ষাে উিীণ ি র্শক্ষার্থীনদর র্নধ্ িার্রত র্ফ ৪০০/=(চারশত) টাকা প্রদান কনর র্িতীে বনষ ি ভর্তি হনত হনব। 

10. অধ্যক্ষ মনহাদনের র্নকট শ্রর্থনক ছুটটর অনুমর্ত বযর্তত শ্রকান র্শক্ষার্থী ক্লানশ অনুপর্িত র্থাকনত পারনব না। ছুটটর 

অনুমর্ত বযর্তত ক্লানশ অনুপর্িত র্থাকনল র্বষে প্রর্ত ১০(দশ) টাকা হানর ের্রমানা প্রদান পূব িক পরবর্তি ক্লানশ 

অংশ গ্রহণ করনত হনব। 

11. অত্র কনলনে ভর্তিকৃত র্শক্ষার্থীনদর প্রর্থম ক্লানস ফুল র্দনে বরণ কনর শ্রনো হনব। পরবর্তিনত শ্রকান নবীন বরণ 

অনুিান করা হনব না। 

12.   ০১/০৩/২০২৩ইং তার্রখ শ্ররাে বুধ্বার কনলে কতৃিপক্ষ কতৃিক মননানীত ”বঙ্গবনু্ধ সাফারী পাকি, গােীপুর/ 

ড্রীমলযান্ড পাকি, নরর্সংদী-শ্রত র্শক্ষা সফর অনুটিত হনব। 

13. র্নব িাচনী পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। র্নব িাচনী পরীক্ষাে উিীণ ি না হনল শ্রকান ভানবই পাবর্লক পরীক্ষার ফরম পূরণ 

করা র্ানব না। 

14. সপ্তানহ প্রর্ত রর্ববার সকাল ৯ ঘটটকাে পর্বত্র ধ্ম িগ্রন্থ শ্রর্থনক পাঠ, োতীে পতাকানক সম্মান প্রদশ িন, শপর্থ বাকয 

পাঠ ও োতীে সংগীত পর্রনবশন করা হনব। উক্ত কম িসূচীনত সকনলর উপর্ির্ত বাধ্যতা মূলক। 

15. সপ্তানহর প্রর্ত বহৃস্পর্তবার দুপুর ১২ঘটটকা হইনত সংসৃ্কর্ত ও স্কাউট দনলর অনুশীলন চচিা করা হনব। 

16. কনলনের সকল তর্থয ওনেবসাইট www.jdc.edu.bd ও শ্রফইসবুক শ্রপে (নোনাইল র্িগ্রী কনলে) এর মাধ্যনম 

োনা র্ানব। 

 

উপনর উর্ির্খত সকল শতিাবলী শ্রমনন র্ননে অত্র কনলনে একাদশ শ্রের্ণনত ভর্তি হলাম। 

 

 
স্ম 

অত্র কনলনে একাদশ শ্রেণীনত ভর্তির শতিাবলী 
 

অর্ভভাবনকর স্বাক্ষর র্শক্ষার্থীর স্বাক্ষর 
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২০২২-২০২৩ইং শিক্ষাবর্ষ ে একাদি শ্রেণীর্ে ভশেের 

জন্য অন্লাইন্ আর্বদন্পর্ের সার্ে শন্র্নাক্ত কাগজ-পোশদ জমাশদর্ে হর্ব 

 

 
 এসএসসস/সমমান পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র ও প্রশংসাপত্র দুই সসট ফটটাকসপসহ। 

 সশক্ষার্থীটদর সিজিটাল িন্মসনবন্ধন সনটদর(বাংলা ও ইংটরিী) ফটটাকসপ। 

 সপতা ও মাতার িাতীয় পসরচয়পটত্রর(NID) ফটটাকসপ। 

 সপতা ও মাতার অবততমাটন অসিিাবটকর িাতীয় পসরচয়পটত্রর(NID) ফটটাকসপ। 

  সপতা ও মাতার সিজিটাল িন্ম সনটদর ফটটাকসপ (যসদ র্থাটক)। 

  সদয সতালা পাসটপাটত সাইটির ৪ কসপ রসিন ছসব। প্রকাশ র্থাটক সয, সমটয়টদর দুই কর্ ত/কান প্রদশ তন হয় 

এমন ছসব এবং সছটলটদর কলার যুক্ত শাটত পসরধান করা ছসব হটত হটব। 

 অত্র কটলটি িসততর িনয অনলাইটন পূরর্কৃত িসতত ফরম ১ কসপ। 

 িসততর শততাবসলর ফরম িালিাটব পটে অসিিাবক ও সশক্ষার্থীর স্বাক্ষরসহ ফরম। 

 অত্র কটলটি িসততর িনয অনলাইন ফরম পূরটর্র প্রার্থসমক আটবদন সফ িমাদাটনর রসশদ ১ কসপ। 

 অত্র কটলটি িসততর িনয অনলাইটন মূল ফরম পূরটর্র পর িসতত সফ িমাদাটনর রসশদ ১ কসপ।  
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