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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 

http://www.jdc.edu.bd/
http://www.jdc.edu.bd/
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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।  

 

 

 

 

(Aveyj AvQi †gvt kwdD¾vgvb) 

Aa¨ÿ, 

‡RvbvBj wWMÖx K‡jR, 
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AÎ K‡j‡R D”P gva¨wgK ¯Í‡i 2022-2023 wkÿve‡l© fwZ© B”QzK wkÿv_©x‡`i welq ¸”Q mg~n wb¤œ iæc: 

 

Avewk¨K welqmg~n(mKj wefv‡Mi QvÎ/QvÎx‡`i Rb¨) 

 

wkÿv_©x‡`i cwVZe¨ ‰be©vPwbK I Hw”QK welq mg~‡ni weeiY:- 

kvLv kvLv wfwËK ˆbe©vPwbK welq: 3wU welq ‡KvW kvLv wfwËK Hw”QK welq:1wU welq †KvW 

weÁvb 

1| c`v_© weÁvb 174-175                                                                                                            1| RxeweÁvb 178-179 

2| imvqb weÁvb 176-177 2| D”PZi MwYZ 265-266 

3| Rxe weÁvb 178-179 3| cwimsL¨vb 129-130 

4| D”PZi MwYZ 265-266   
 

gvbweK 

1| A_©bxwZ 109-110 1| hyw³we`¨v 121-122 

2| BwZnvm/Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ 304-305/267-268 2| Bmjvgx wkÿv 249-250 

3| †cŠibxwZ I mykvmb 269-270 3| Mvn©̄ ’ weÁvb 273-274 

4| mgvRweÁvb/mgvRKg© 117-118/271-272 4| K…wk wkÿv 239-240 

5| hyw³we`¨v 121-122 5| g‡bvweÁvb 123-124 

6| f‚‡Mvj 125-126   
 

e¨emvq 

wkÿv 

1| wnmve weÁvb 253-254 1| cwimsL¨vb 129-130 

2| e¨emvq msMVb I e¨e¯’vcbv 277-278 2| wdb¨vÝ e¨vswKs I wegv 292-293 

3| wdb¨vÝ e¨vswKs I wegv/ Drcv`b 

e¨v¯’vcbv I wecbb 

292-293/286-287 3| Drcv`b e¨v¯’vcbv I 

wecbb 

286-287 

 

wet ª̀t- 

 

# cÖwZwU ˆbe©vPwbK I Hw”QKwelq mg~‡n m‡e©v”P Avmb msL¨v 100| AbjvBb dig c~i‡Yi mgq 

cÖwZwU wel‡qi wecix‡Z Aewkó Avmb msL¨v cÖ`wk©Z n‡e| 

# wkÿv_©x‡`i mKj Z_¨ K‡j‡Ri †bvwUk †evW© I I‡qe mvBU (www.jdc.edu.bd)-G cvIqv 

hv‡e| 

 

welq welq †KvW 

evsjv 101-102 

Bs‡iwR 107-108 

AvB.wm.wU 275 
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