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২০২২-২০২৩ িশ াবেষ আিলম একাদশ িণেত ভিত সং া  জ ির িব ি  
 

 
এত ারা এ বােডর আওতাধীন িত ান ধানগেণর উে ে  জানােনা যাে  য, ২০২২-২০২৩ িশ াবেষ আিলম একাদশ 

িণেত ভিতর জ  ড়া ভােব মেনানীত িশ াথ েদর িত ানিভি ক তািলকা www.xiclassadmission.gov.bd 
সাইেট College Login ােনেল দয়া হেয়েছ। মেনানীত িশ াথ েদর ড়া  তািলকা ি  কের িত ােনর ওেয়বসাইেট 
এবং না শ বােড অব ই দশন করেত হেব। আগামী 26-০১-২০২৩ তািরেখর মে  িন ায়নসহ িশ াথ েদর ভিত কায ম 
স  করেত হেব। তািলকার বাইের কান িশ াথ  ভিত করা যােব না। িশ াথ  ভিতর ে  ২০২২-২০২৩ িশ াবেষ একাদশ 

িণেত ভিতর নীিতমালা-২০২২ পির ণভােব অ সরণ করেত হেব। 
 

ভিতর ে  কেয়ক  ণ িনেদশনা- 

1. িত ান ক ক িশ াথ র ভিত িন ায়ন (APPROVAL) 26-০১-২০২৩ তািরেখর মে  স  করেত হেব। যথাসমেয় 
িন ায়ন ত িশ াথ েদর APPROVAL না করা হেল ভিত বািতল হেয় যােব। তাই মেনানীত সকল িশ াথ র ভিত 
িন ায়ন করার সময় ব সতক থাকেত হেব। ভিত িন ায়ন স  করার পর িন ায়েনর ি  কিপ ড়া  তািলকার 
সােথ িমিলেয় যাচাই কের অব ই সংর ণ করেত হেব। নােমর িমল থাকার কারেণ এক িশ াথ র েল অ  িশ াথ র 
িন ায়ন যন না হয় সিদেক সতক ি  রাখেত হেব। 

2. িত ােন ভিতর সময় িশ াথ র দািখল পােশর ল একােডিমক া ি /ন রপ  জমা না িনেয় একােডিমক 
া ি /ন রপে র অনলাইেনর কিপ জমা িনেয় ভিত স  করার জ  অ েরাধ করা হেলা। েয়াজেন িশ াথ র 

দািখল পরী ার ল এডিমট কাড ও রিজে শন কাড জমা নওয়া যােব। পরবত েত ল একােডিমক া ি /ন রপ  
জমা দান সােপে  ল এডিমট কাড ও রিজে শন কাড ফরত দান করেত হেব। 

3. বাংলােদশ আ ঃ িশ া বাড সম য় কিম র ১৬-০১-২০২৩ ি . তািরেখর িবিবধ/কেলজ/২০২০/২৩৪ ারক মাতােবক 
২০২২-২০২৩ িশ াবেষ একাদশ ভিতর ে  জা য়াির-২০২৩ থেক মািসক বতন হণ করেত হেব। 

4. িত ান ক ক িশ াথ র ভিত িন ায়েনর (APPROVAL) জ  PIN বা িসিকউির  কাড েয়াজন হেব না। তাই 
িশ াথ র কাছ থেক PIN বা িসিকউির  কাড নয়ার েয়াজন নই। 

5. িনধািরত সমেয় িন ায়নসহ সকল ভিত কায ম স ািদত না হেল িত ান ধান দািয় থাকেবন। 

 
িবষয় রিজে শন সং া  ত  www.xiclassadmission.gov.bd ওেয়বসাইেট দয়া হেব। 
 
িব. . : ২০২২-২০২৩ িশ াবেষ একাদশ ণীেত ভিতর নীিতমালা-২০২২ অ যায়ী অনলাইন তীত া য়ািল কান ভিতর 
কায ম করা হেব না। 
 
  

চয়ার ান মেহাদেয়র িনেদশ েম 
 
 
 

( মাঃ িসি র রহমান) 
রিজ ার 
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