
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড রাজশাহী 
ন ন ভিত/িবভাগ পিরবতন/িবষয় পিরবতন/ভিত বািতল িনেদিশকা 

New Admission/Group Change/Subject Change/Admission Cancel Instruction  
 

 

আেবদনকারী অথাৎ ছা /ছা ী রাজশাহী িশ া বােডর ওেয়বসাইট  (www.rajshahieducationboard.gov.bd)         

এ “ছাড়প /ভিত/ভিত বািতল/িবভাগ পিরবতন/িবষয় পিরবতন” এ  ি ক কের, আেবদনকারী Exam Name- HSC/SSC, 
Exam Year িসেল  কের Previous Examination Information এ Exam- SSC/JSC, Previous Board– 
Rajshahi/Dhaka/Dinajpur/Madrasah ইত ািদ, Exam Year িসেল  কের Registration No & Roll No রণ কের 
Find-এ ি ক করেল, আেবদনকারীর নাম/িপতার নাম/মাতার নাম বতমান িত ােনর নাম পাওয়া যােব। Email Address, 

মাবাইল ন র, জ ার- Male/Female ত  রণ কের।  
 

ন ন ভিত:- (Institute Information) Group:- Science/Humanities/Business Studies/Home 

Science/Islamic Studies/Music, Version:- Bangla/English, Institute District:-
Rajshahi/Natore/Bogura...ETC, Institute Name:-  Shift:- morning/day, Subject ও Additional 
Subject, Photo িসেল  কের Next Button এ ি ক করেল সানালী সবা ি প তরী হেব।  
 

িবভাগ পিরবতন:- িবভাগ পিরবতন করেত চাইেল Change Type:- Group Change িসেল  কের Group নাম:- 
Humanities/Business Studies/Home Science/Islamic Studies/Music, Version:- Bangla/English, 
Shift:- day িসেল  কের সই িবভােগর িবষয় েলা পিরবতন কের Next Button এ ি ক করেল সানালী সবা ি প তরী হেব।  
 

িবষয় পিরবতন:- িবষয় পিরবতন করেত চাইেল Change Type:- Subject Change িসেল  কের Group :- Science/ 
Humanities/Business Studies/Home Science/Islamic Studies/Music, Version:- Bangla/English, 
Shift:- day িসেল  কের িবষয় পিরবতন কের Next Button এ ি ক করেল সানালী সবা ি প তরী হেব।  
 

ভিত বািতল:- ভিত বািতল করেত চাইেল Group:- Science/Humanities/Business Studies/Home 
Science/Islamic Studies/Music, Version:- Bangla/English, Shift:- morning/day, Admission Cancel 
Cause:- কািরগরী িশ ায় ভিত/িবেদশ/অ  পড়া নার েযাগ/অ া   িসেল  কের  Next Button এ ি ক করেল সানালী 

সবা ি প তরী হেব।  
 
 

Application Status-এ ি ক কের আেবদনকারী ত  রণ করেল সানালী সবা ি প পাওয়া যােব। আেবদনকারী উ  সানালী 

সবা ি েপর টাকা াংেক জমা িদেয়, ন ন ভিত/িবভাগ পিরবতন/িবষয় পিরবতন/ভিত বািতেলর আেবদেনর সােথ সানালী সবার 

ি প ও অনলাইেন ন ন ভিত/িবভাগ পিরবতন/িবষয় পিরবতন/ভিত বািতেলর রণ ত ত  সং  কের িনজ িত ােন জমা িদেবন। 

িত ান উ  আেবদেনর ত  অনলাইেন Login কের Sign করেল আেবদন র ন ন ভিত/িবভাগ পিরবতন/িবষয় পিরবতন/ভিত 

বািতেলর কায ম  স  হেব এবং আেবদনকারী সবসময় অনলাইেন তার আেবদেনর কায ম চলমান ত  জানেত/ দখেত পারেবন। 
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িসিনয়র িসে ম এনািল   

মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড রাজশাহী 
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