
মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ ােবাড, িম া 
িশ া মা েষর মৗিলক অিধকার। য জািত যত িশি ত স জািত তত স । কােজই এক  িশি ত ও স  জািত গঠন করার মানেস এবং িশ ার অিধকার িনি ত করেত বাংলােদেশর সব  িব ল সং ক িবিভ  মােনর িশ া িত ান গেড় উেঠেছ। র েলটির বিড 
িহেসেব বাড েলা মা িমক িশ া ও উ  মা িমক িশ া ত াবধায়ন ও িনয় ণ কের থােক। িম া িশ ােবাড িম ার আওতাধীন িন মা িমক, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া উ য়ন, ত াবধায়ন ও িনয় েণর দািয়  পালেন সয  য়াস চািলেয় যাে ।  
 
1. িভশন (VISION) :  
মা িমক ও উ মা িমক িশ ার িভত শি শালীকরেণ মানস ত িশ াও িশ া ব াপনা িনি ত করা।  

 
িমশন (MISSION) :  
িবধান সংেশাধন, তদারিক, িনয় ন, উ য়ন এবং িশ াথ েদর সেবা  ান অজন, দ  ও নিতক েবাধ স  কাযকর সবা দােনর মা েম মা িমক ও উ মা িমক পযেয়র িশ া ও িশ া ব াপনা আ িনকায়ন।  

 
২. িত ত সবা 

২.১ নাগিরক সবা (নাম সংেশাধন শাখা) 

 

নং সবার নাম সবা দান প িত 
 

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান সবা  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
০১ নাম সংেশাধন  

(িনজ নাম, িপতার মান ও মাতার 
নাম) 

অনলাইেন আেবদনকারীর নাম, িপতার নাম ও মাতার নাম সংেশাধেনর জ  
আেবদন হণ করা হয়। িশ া িত ানেক অব ই আেবদন  অনলাইেন 
অ েমাদন করেত হয়। বােডর নাম ও বয়স সংেশাধন কিম র সভায় 
উপ াপন করা হয়। কিম  সংেশাধেনর িবষেয় িস া  হণ কেরন। 

েয়াজেন আেবদনকারীর সা াৎকার হণ করা হয়। 

ক) িপতা/মাতা/ আইনা গ অিভভাবক ক ক ১ম িণর ািজে ট/েনাটারী পাবিলেকর 
িনকট করা এিফেডিভেটর লকিপ; 
খ) পি কায় কািশত নাম/ িপতা/মাতার নাম সংেশাধন সং াম  িব ি  (পি কায় থম 
পাতাসহ কািশত িব ি র পাতা) 
গ)আেবদনকারীর পরী া সং া  রকডপে র  (েরিজঃ কাড/ েবশপ / া ি ি /সনদ) 
সত ািয়ত কিপ; 
ঘ) ামা  রকডপ ; ( েয়াজনা সাের ভিত রিজ ার, াথিমক িশ া সমাপনী সনদ, 
জাতীয় পিরচয়প , জ  সনদ, পাসেপাট,িনকাহনামা, ভাই/েবােনর সনদ, ওয়ািরশ সনদ, 

িত ান ধােনর ত ায়নপ  ইত ািদ) 
ঙ) াইেভট পরী াথ র ে  ধান িশ ক/ অ ে র পিরবেত থম িণর গেজেটড 
অিফসােরর পািরশ। 
আেবদেনর িলংক  www.comillaboard.gov.bd 

জএসিসর জ  - 
৫০০/- 

এসএসিসর জ  - 
৮০০/- 

এইচএসিসর জ  - 
৮০০/- 

 
পেম  গটওেয়র 
মা েম িফ জমা 

নয়া হয়। 

সভা অনু ােন 
পর ১ কমিদবেস 
এসএমএস এর 

মাধ েম 
আেবদনকারীেক 

জানােনা হয়। 

উপ-সিচব (একােডিমক) 
ক  নং-২২৫ 
ফান: ০২৩৩৪৪০৬৪৬৩ 

ই- মইল:  
ds.ac@comillaboard
.gov.bd 
 
অব ান: ি তীয় তলা 

০২ বয়স সংেশাধন  অনলাইেন আেবদনকারীর বয়স সংেশাধেনর জ  আেবদন হণ করা হয়। 
িশ া িত ানেক অব ই আেবদন  অনলাইেন অ েমাদন করেত হয়। 
বােডর নাম ও বয়স সংেশাধন কিম র সভায় উপ াপন করা হয়। কিম  

সংেশাধেনর িবষেয় িস া  হণ কেরন। আেবদনকারীর সা াৎকার হণ 
করা হয়। 

ক) িপতা/মাতা/ আইনা গ অিভভাবক ক ক ১ম িণর ািজে ট/েনাটারী পাবিলেকর 
িনকট করা এিফেডিভেটর লকিপ; 
খ) ি কায় কািশত জ  তািরখ সংেশাধন সং া  িব ি  (পি কার থম পাতাসহ 

কািশত িব ি র পাতা); 
গ) িসিভল সাজেনর িরেপাটসহ বয়স িনধারনী X-Ray িতেবদন; 
ঘ) আেবদনকারীর জএসিস/এসএসিস পরী া সং া  রকডপে র  ( রিজে শন 
কাড/ েবশপ / া ি /সনদ সত ািয়ত) ফেটাকিপ; 
ঙ) াইেভট পরী াথ র ে  ধান িশ ক/ অ ে র পিরবেত থম িণর গেজেটড 
অিফসােরর পািরশ; 
আেবদেনর িলংক www.comillaboard.gov.bd 

জএসিসর জ  - 
৫০০/- 

এসএসিসর জ  - 
১০০০/- 

পেম  গটওেয়র 
মা েম িফ জমা 

নয়া হয়। 

সভা অনু ােন 
পর ১ কমিদবেস 
এসএমএস এর 
মাধ েম 
আেবদনকারীেক 
জানােনা হয়। 

উপ-সিচব (একােডিমক) 
ক  নং-২২৫ 
ফান: ০২৩৩৪৪০৬৪৬৩ 

ই- মইল:  
ds.ac@comillaboard
.gov.bd 
 
অব ান: ি তীয় তলা 

 
 
 
 
 
 



২.১ নাগিরক সবা (পরী া শাখা) 
০৩ আ িরক সংেশাধন  

(িনজ নাম, িপতার নাম ও মাতার 
নাম) 

অফলাইেন আেবদন হন করাহয়। (১৯৯৬ সােলর েব) শাখা ক ক যাচাই-
বাছাই কের অ েমাদন দান করা হয়। 

ল ড েম  (সদন,ন রপ , েবশপ  ও রিজে শন কাড) । 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৫০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৩ (িতন) 
কমিদবস 

পরী া িনয় ক 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০৬১৭২ 
মাবাইল:০১৭৭৭৭৬৭৩৭৯ 

e-mail : 
controller 
@comillaboard.gov.b
d 

০৪ 
 

ি -নকল/ি -নকল/েচৗ-নকল 
ড েম  (সদন, ন রপ , 

েবশপ  ও রিজে শন কাড) 
সরবরাহ করণ। 

১৯৯৬ সাল হেত অনলাইেন আেবদন হণ করাহয়। ড েম  ত হেল 
আেবদনকারীেক এসএমএস এর মাধ েম হণকরার অনুেরাধ করা হয়। 

আেবদনকারীেক দিনক পি কায় (িশ াবষ, শাখা, রিজে শন ন র, িশ া িত ােনর 
নাম, বােডর নাম ইত ািদ উে খ বক) িব ি  িদেত হেব।িব ি েত ল ড েমে  
হািরেয় গেছ/ েড় বা অ  কানভােব ন  হেয়েছ ইত ািদ উে খ করেত হেব। 
আেবদনপে র সােথ উ  িব ি র কা ং ও থানার িজিড এর কিপ জমা িদেত হেব।  
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

ি -নকল িফ ৪০০/-  
ি -নকল িফ ৪৫০/-  
চৗ-নকল িফ ৫০০/- 

পেম  গটওেয়র 
মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৩ (িতন) 
কমিদবস  

পরী া িনয় ক 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০৬১৭২ 
মাবাইল:০১৭৭৭৭৬৭৩৭৯ 

e-mail : 
controller 
@comillaboard.gov.bd 

০৫ শ কিপ (সদন, ন রপ , 
েবশপ  ও রিজে শন কাড 

সরবরাহ করণ। 
 

১৯৯৬ সাল হেত অনলাইেন আেবদন হণ করাহয়। ড েম  ত হেল 
আেবদনকারীেক এসএমএস এর মাধ েম হণকরার অনুেরাধ করা হয়। 

ল ড েম  (সদন,ন রপ , েবশপ  ও রিজে শন কাড) । 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৪৫০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৩ (িতন) 
কমিদবস 

পরী া িনয় ক 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০৬১৭২ 
মাবাইল:০১৭৭৭৭৬৭৩৭৯ 

e-mail : 
controller 
@comillaboard.gov.bd 

০৬ বাংলায় সরবরাহ ত সনদ/ 
ন রপ / েবশপে র ইংেরিজ 
ভাসন সরবরাহ।  

অফলাইেন আেবদন হণ করাহয়।  
 

আেবদনপ , ল ড েম  এবং টাকা জমার রিশদ। 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৪৫০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৩ (িতন) 
কমিদবস 

পরী া িনয় ক 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০৬১৭২ 
মাবাইল:০১৭৭৭৭৬৭৩৭৯ 

e-mail : 
controller 
@comillaboard.gov.bd  

০৭ যাচাই করণ লকিপ/ফেটাকিপ 
(সদন, ন রপ , েবশপ  ও 
রিজে শন কাড) 

অফলাইেন িনধািরত ফরেম আেবদন হন করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-
বাছাই কের সত ায়ন করা হয়। 

আেবদনপ , ল ড েম  এবং টাকা জমার রিশদ। 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ২০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৩ (িতন) 
কমিদবস  

পরী া িনয় ক 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০৬১৭২ 
মাবাইল:০১৭৭৭৭৬৭৩৭৯ 

e-mail : 
controller 
@comillaboard.gov.bd 

০৮ সামিয়ক সনদ সরবরাহ  অফলাইেন আেবদন হন করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের সনদ 
দান করা হয়। 

আেবদনপ , একােডিমক া ে র ফেটাকিপ এবং টাকা জমার রিশদ। 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৪০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৩ (িতন) 
কমিদবস 

পরী া িনয় ক 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০৬১৭২ 
মাবাইল:০১৭৭৭৭৬৭৩৭৯ 

e-mail : 
controller 
@comillaboard.gov.bd 

২.১ নাগিরক সবা (িব ালয় শাখা) 
০৯ 
 

৮ম, ৯ম ও ১০ম িণর শ 
রিজে শন কাড (পরী ার েব) 

অফলাইেন আেবদন হণ করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের 
রিজে শন কাড দান করা হয়। 

আেবদনপ , ল রিজে শন কাড এবং টাকা জমার রিশদ।  
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৪৫০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়।  

০৩ (িতন) 
কমিদবস  

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 



১০ ৮ম, ৯ম ও ১০ম িণর ি -নকল 
রিজে শন কাড (পরী ার েব) 

অফলাইেন আেবদন হণ করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের 
রিজে শন কাড দান করা হয়। 

 আেবদনকারীেক দিনক পি কায় (িশ াবষ, শাখা, রিজে শন ন র, িশ া িত ােনর 
নাম, বােডর নাম ইত ািদ উে খ বক) িব ি  িদেত হেব।িব ি েত ল ড েমে  
হািরেয় গেছ/ েড় বা অ  কানভােব ন  হেয়েছ ইত ািদ উে খ করেত হেব। 
আেবদনপে র সােথ উ  িব ি র কা ং ও থানার িজিড এর কিপ জমা িদেত হেব।  
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৪৫০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৩ (িতন) 
কমিদবস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

১১ অ ম, নবম ও দশম িণর 
ছাড়প  

অনলাইেন আেবদন হণ করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের অনলাইেন 
আেদশ জাির করা হয়। উ  আেদশ ি  কের সংি  িত ােন িগেয় ভিত 
হেত হয়। 

১. বাস ান পিরবতেনর ামািণক কাগজপ । অ  কান কারেণ ছাড়প  হেণর 
যৗি কতার পে  ামা  কাগজপ ।  

২. ভিত  িত ােনর িবষয়স েহর িব াস একই হেত হেব।  
৩. অিভভাবক ত য়নপ । 
৪. বািষক পরী ার ে স িরেপাট। 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৭০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

১২ অ ম, নবম ও দশম িণর ভিত 
বািতল 

অফলাইেন আেবদন হণ করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের অনলাইেন 
আেদশ জাির করা হয়। 

 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৫০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

১৩ মা িমক পযােয় ছাড়প  বািতল অফলাইেন আেবদন হণ করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের অনলাইেন 
আেদশ জাির করা হয়। 

 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৬০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

১৪ রিজে শন কােড আ িরক 
সংেশাধন (পরী ার েব) 
(িনজ নাম, িপতার নাম, মাতার 
নাম ও জ  তািরখ) 

অনলাইেন আেবদন হণ করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের ন ন কাড 
দান এবং এসএমএস এর মা েম অবিহতকরণ। 

আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd িফ ৫০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০৮১-৭৬৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

১৫ রিজে শন কােড িবষয়/িবভাগ 
পিরবতন 

অনলাইেন আেবদন হণ করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের ন ন কাড 
দান এবং এসএমএস এর মা েম অবিহতকরণ। 

আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd িফ ৫০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০৮১-৭৬৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



২.১ নাগিরক সবা (কেলজ শাখা) 
১৬ একাদশ ও াদশ িণর ছাড়প  অনলাইেন/অফলাইেন আেবদন হণ করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের 

অনলাইেন আেদশ জাির করা হয়। উ  আেদশ ি  কের সংি  িত ােন 
িগেয় ভিত হেত হয়। 

১. এসএসিস/সমমান পরী ার একােডিমক া ি , েবশপ , রিজকাড (একাদশ 
িণর ে ) ২. একাদশ িণর ড়া  পরী ার ন রপ  ( াদশ িণর ে )।  

৩. বাস ান পিরবতেনর ামািণক কাগজপ । অ  কান কারেণ ছাড়প  হেণর 
যৗি কতার পে  ামা  কাগজপ । ৪. ভিত  কেলজ ও অ য়নরত কেলজ িশ াথ র 

িবষয়স েহর িব াস একই হেত হেব। ৫. অিভভাবক ত য়নপ । 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৭০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 

ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.bd  

১৭ একাদশ ও াদশ িণর ছাড়প  
বািতল 

অনলাইেন আেবদন হণ করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের অনলাইেন 
আেদশ জাির করা হয়। 

আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd িফ ৭০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

কেলজ পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

১৮ একাদশ ও াদশ িণর ভিত 
বািতল 

অফলাইেন আেবদন হণ করাহয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের অনলাইেন 
আেদশ জাির করা হয়। 

আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd িফ ৮০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 

ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.bd 

১৯ একাদশ ও াদশ িণর স 
রিজে শন কাড দান 

অফলাইেন আেবদন হন করা হয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের 
রিজে শন কাড দান করা হয়। 

আেবদনপ , ল রিজে শন কাড এবং টাকা জমার রিশদ।  
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৪৫০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

কেলজ পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

২০ একাদশ ও াদশ িণর ি -নকল 
রিজে শন কাড দান 

অফলাইেন আেবদন হন করা হয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের 
রিজে শন কাড দান করা হয়। 

আেবদনকারীেক দিনক পি কায় (িশ াবষ, শাখা, রিজে শন ন র, িশ া িত ােনর 
নাম, বােডর নাম ইত ািদ উে খ বক) িব ি  িদেত হেব।িব ি েত ল ড েমে  
হািরেয় গেছ/ েড় বা অ  কানভােব ন  হেয়েছ ইত ািদ উে খ করেত হেব। 
আেবদনপে র সােথ উ  িব ি র কা ং ও থানার িজিড এর কিপ জমা িদেত হেব।  
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৪৫০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-০২৩৩৪৪০৬৩৪৬  

ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.bd 

২১ রিজে শন কােড আ িরক 
সংেশাধন (পরী ার েব) 
(িনজ নাম, িপতার নাম ও মাতার 
নাম) 

অফলাইেন আেবদন হন করা হয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের 
রিজে শন কাড দান করা হয়। 

আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd িফ ৩০০/- টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০৬৩৪৬  

ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.bd 

২২ রিজে শন কােড িবষয়/ িবভাগ 
পিরবতন 

অফলাইেন আেবদন হন করা হয়। শাখা ক ক যাচাই-বাছাই কের 
রিজে শন কাড দান করা হয়। 

আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd ১ মােসর মে  ২৫/- 
১মােসর পর  ৪০০/- 
টাকা।  
পেম  গটওেয়র 

মা েম জমা নয়া 
হয়। 

০৭ (সাত) 
কমিদবস 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-০২৩৩৪৪০৬৩৪৬  

ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.bd 

 
 
 
 
 
 
২.২ ািত ািনক সবা(িবদ ালয় শাখা) 



নং সবার নাম সবা দান প িত 
 

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ইেমইল) 

১. িন  মা িমক ও মা িমক 
িব ালেয়র পাঠদােনর অ মিত  

িবদ ালেয়র প ােড আেবদন  বাড র েলশান/ িবধানমালা/সরকাির নীিতমালার আেলােক 
১) িব ালেয়র নােম শত  জিমর দিলল, খািরজ, অখ  সনদ ও নাম খািরজ পচা। ২) হালসন নাগাদ খাজনা 
পিরেশােধর রিসদ। ৩) িশ ক কমচারীর নােমর তািলকা, িনব ন ত/ইনেড ধারী িশ ক িনেয়াগ সং া  
যাবতীয় কাগজপ  ও সনদপ । ৪) এলাকার জনসং া সনদপ । ৫) পা বত  ৪(চার)  িব ালেয়র িণিভি ক 
ছা -ছা ীর তািলকা ও অনাপি প  (   িব ালয় ােড)। ৬) পা বত  ৪(চার)  িব ালেয়র র  সনদ। ৭) 

িণিভি ক িশ াথ র তািলকা ও লাইে িরেত ১০০০ বইেয়র তািলকা। ৮) সংরি ত তহিবেল িন মা িমক 
পযােয় 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 বাবদ ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা 
জমাদােনর রিসদ। ১২) ৩০০/-(িতনশত) টাকা ে র নন িডিশয়াল াে  অ ীকারনামা। ১৩) িবধানমালার 
আেলােক ি  নােম িব ালেয়র নামকরণ বাবদ  িন  মা িমেকর জ  ৬,০০,০০০/-(ছয় ল  ) টাকা এবং 
মা িমেকর জ  ১০,০০,০০০(দশ ল  ) টাকা িব ালয় তহিবেল দয়ার াংক সনদ। 

৭,০০০/-(সাতহাজার) টাকা মা । 
অনলাইেন সানালী সবার মা েম 
িফ দান বক রিসদ সং হ 
করেত হেব। 

৪ (চার) মাস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

২. িন মা িমক ও মা িমক 
একােডিমক ী িত 

িবদ ালেয়র প ােড আেবদন ১) িব ালেয়র নােম শত  জিমর দিলল, খাজনা, খািরজ ও নাম খািরজ পচা। ২) হালসন নাগাদ খাজনা 
পিরেশােধর রিসদ। ৩) িনব ন ত/ইনেড ধারী িশ ক-কমচারীর নােমর তািলকা, িশ ক িনেয়াগ সং া  
যাবতীয় কাগজপ  ও সনদপ । ৪)এলাকার জনসং া সনদপ । ৫) পা বত  ৪(চার)  িব ালেয়র িণিভি ক 
ছা -ছা ীর তািলকা ও অনাপি প  (  িব ালয় ােড)। ৬) পা বত  ৪(চার)  িব ালেয়র র  সনদ। ৭) 

িণিভি ক িশ াথ র তািলকা ও লাইে িরেত ২০০০ বইেয়র তািলকা। ৮) সংরি ত তহিবেল ৫০,০০০/-  টাকা  
ও সাধারণ তহিবেল িন  মা িমক ও মা িমক ৩০,০০০/-  টাকা  জমার াংক সনদ। ৯) িবধানমালার অেলােক 
িনবাহী কিম র কিপ। ১০) ি  নােম িব ালেয়র নামকরণ বাবদ িব ালয় তহিবেল িন মা িমক পযােয় 
৬,০০,০০০/- (ছয় ল  ) টাকা এবং মা িমক পযােয় ১০,০০,০০০/- (দশ ল ) টাকা জমা দয়ার াংক সনদ।  
১১। ক) িন মা িমক পযােয় একােডিমক ী িতর ে  
i) িন মা িমক পাঠদােনর অ মিত 
ii) িবগত ০৩ বছেরর জএসিস পরী ার ফলাফল 
খ) মা িমক পযােয় একােডিমক ী িত দােনর ে   
i) মা িমক পযােয় পাঠদােনর অ মিত কিপ 
ii) িন মা িমক পাঠদান ও একােডিমক ী িতর কিপ 
iii) িবগত বছেরর এসএসিস পরী ার ফলাফল 
 

৭,০০০/-(সাতহাজার) টাকা মা । 
অনলাইেন সানালী সবার মা েম 
িফ দান বক রিসদ সং হ 
করেত হেব। 

৩ (িতন) মাস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

৩. একােডিমক  
ী িত নবায়ন 

অনলাইেন আেবদন 
 ফরম ি ান: 
www.comillaboard.gov.
bd 
 

১)হালসন নাগাদ খাজনা পিরেশােধর রিসদ। ২) সংরি ত তহিবেল ৫০,০০০/-  টাকা  এবং সাধারণ তহিবেল 
৩০,০০০/- টাকা জমার াংক সনদ। ৩) সবেশষ অিডট িরেপাট। ৪) িবগত িতন বছেরর জএসিস ও এসএসিস 
পরী ার ফেলর িববরণী শীট। ৫) িশ ক কমচারীর তািলকা  ও িণ িভি ক িশ াথ র সং া ৬) কিম র িচ  
৭) ী িতর িচ  ৮) খািরজ খিতয়ান ৯) খাজনার কিপ ১০) চলিত ও ায়ী আমানেতর াংক সনদ ১১) াস 

ন।১২) িবগত অথ বছেরর আয় য় িববরণী (হালনাগাদ ত কলামনার ক াশ বই) ১৩) পাঠ পিরক না ১৪) 
অ েমািদত বােজট 

৭,০০০/-(সাতহাজার) টাকা মা । 
অনলাইেন সানালী সবার মা েম 
িফ দান বক রিসদ সং হ 
করেত হেব। ২ ( ই) মাস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

৪. অিতির  িণ শাখা, িবভাগ, ও 
িবষয় খালা 

অফলাইেন আেবদন  
 

১) কিম র র েলশেনর কিপ।  ২) িবগত িতন বছেরর জএসিস ও এসএসিস পরী ার ফেলর কি উটার শীট। 
৩)  সবেশষ অিডট িরেপাট, ৪) িশ ক কমচারীর তািলকা  ও িণিভি ক িশ াথ র সং া। ৫) জিমর হালনাগাদ 
খাজনা পিরেশােধর রিসদ। ৬) সংরি ত তহিবেল ৫০,০০০/-  টাকা  ও সাধারণ তহিবেল  ৩০,০০০/-  টাকা  
জমার াংক সনদ। ৭) (  িব ালয় ােড)। পা বত  ৪(চার)  িব ালেয়র অনাপি প  ৮) িফ বাবদ িত  
অিতির  িণ শাখার জ  ৩০০০/- টাকা কের,  ৯) মা িমক পযায় িবভাগ খালা িবভাগ িত ৩০০০/-(িতন 
হাজার) টাকা এবং অ া  িবষয় খালা বাবদ ২৫০০/- ( ই হাজার প চশত) টাকা িফ জমা দয়ার রিসদ। 
ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

অিতির  ণী খালা -১,৫০০/-
(এক হাজার প চশত) টাকা। িত 
িবভাগ-৩,০০০/-(িতন হাজার) 
টাকা।  িবষয় খালা - ২,৫০০/-
( ই হাজার প চশত) টাকা। 
 
অনলাইেন সানালী সবার মা েম 
িফ দান বক রিসদ সং হ 
করেত হেব। 

২ ( ই) মাস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 



৫. i) িনবাহী কিম  
ii) এডহক কিম  

অনলাইেন আেবদন 
 

i) িনবাহী কিম  : িবধানমালার আেলােক িত াতা ও দাতা সদে র দােনর ামা  কাগজপ , জলা শাসক 
ক ক ০২ জন সদ  মেনানয়েনর কিপ। 
ii) এডহক কিম  : ১) িবধানমালার আেলােক সভাপিত িহসােব ৩(িতন) জেনর  জীবন া সহ নােমর াব;  
উপেজলা িনবাহী কমকতা ক ক ১ জন অিভভাবক সদ  মেনানয়েনর কিপ; জলা িশ া অিফসার ক ক ১জন 
িশ ক িতিনিধ  মেনানয়েনর কিপ ২) েবর কিম  অ েমাদনপে র কিপ;  
৩) িফ জমার রিসদ ৪) এডহক কিম  গঠেনর অ মিতর কিপ 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

২,০০০/-( ই হাজার) টাকা মা । 
অনলাইেন িবকােশর মা েম িফ 

দান করেত হয়। 
৬০ িদন 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

৬. ােনিজং কিম              
 

অনলাইেন আেবদন 
 
 

আেবদন ফরেমর সে  িনে া  কাগজপ  (ি জাইিডং কমকতা ক ক সত ািয়ত) সং  করেত হেব।  
ক) িবধানমালার আেলােক ি জাইিডং অিফসােরর িনেয়াগপ ;  িনবাচনী িসিডংস। িবিভ  ক াটাগিরেত  
িনবািচত সদ েদর ফলাফল িববরণী।  সভাপিত িনবাচেনর িসিডংস; িত াতা ও দাতা সদে র দােনর ামা  
কাগজপ । ািবত সভাপিতর  ণ পিরিচিত ও কান মামলা মাক মায় সাজা া  নন মেম ত য়নপ ।  ধান 
িশ ক ক ক নবগ ত ােনিজং কিম  সদ  কান মামলা মাক মায় সাজা া  নন মেম ত য়নপ । 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

২,০০০/-( ই হাজার) টাকা মা । 
অনলাইেন িবকােশর মা েম িফ 

দান করেত হয়। ৬০ িদন 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

৭. িশ াথ েদর রিজে শন ি য়া অনলাইেন আেবদন 
সাধারণতঃ িশ াবেষর েত  
িনধািরত সময় অ সাের। 

আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd ( িশ াথ  িত িফ) 
৮ম িণঃ রিজঃ ৫০/- (প াশ) 
টাকা, বয় াউট/ গালস গাইড: ১৫ 
(পেনর) টাকা, িব ান ও ি : 
৫ (প চ) টাকা, জাতীয় ল 
এ ািফিলেয়শন িফ (িব ালয় 

িত): ৩০০ (িতনশত) টাকা, 
অ ক াণ িফ: ৫ (প চ) টাকা, 
রড ি েস : ১০ (দশ) টাকা, 

িবল  িফ: ৫০ (প াশ) টাকা, 
িবেশষ িবেবচনায় রিজ: িফ: ২০০ 
( ইশত) টাকা। ৯মে িণঃ রিজঃ 
১০০/-(একশত) টাকা, ীড়া: ৩০ 
(ি শ) টাকা, বয় াউট/গালস 
গাইড: ১৫ (পেনর) টাকা, িব ান 
ও ি : ৫ (প চ) টাকা, 
অ ক াণ িফ: ৫ (প চ) টাকা, 
রড ি েস : ২০ (িবশ) টাকা, 

িবল  িফ: ৫০ (প াশ) টাকা, 
িবেশষ িবেবচনায় রিজ: িফ: ২০০ 
( ইশত) টাকা। 

৬০ িদন 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

৮. ি -নকল রিজে শন কাড/ শ 
কিপ 

শ কিপর জ  অনলাইেন আেবদন 
ি নকেলর জ  া য়াল আেবদন 
 
 

১) ি -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 হেব।িব ি েত ল রিজে শন কাড হািরেয় 

গেছ/ েড় বা অ  কানভােব ন  হেয়েছ ইত ািদ উে খ করেত হেব। ি -নকল রিজে শন কােডর আেবদনপে র 
সােথ উ  িব ি র কা ং ও থানার িজিড এর কিপ জমা িদেত হেব।  
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

ি -নকল রিজে শন িফ ৪০০/-
(চারশত) টাকা। শ কিপ- ৪৫০ 
(চারশত প াশ) টাকা। 
 

অনলাইেন সানালী সবার মা েম  
জমা িদেত হয় । 
 

০৩ (িতন) 
কমিদবস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

৯. অ ম/নবম/দশম িণর ছাড়প  অনলাইেন আেবদন 
 
 

১. অ ম িণর ছা /ছা ীর ে  ৭ম িণর বািষক পরী ায় উ ীেণর ল াে স িরেপাট ও ৮ম ণীেত 
রিজে শেনর ি  আউট কিপ। ২. ৯ম িণর ছা /ছা ীর ে  জএসিস পরী ার উ ীেণর সনদ/ া ি  এর 

সত ািয়ত ফেটাকিপ ও ৯ম ণীেত রিজে শেনর ি  আউট কিপ। ৩. ১০ম িণর ছা /ছা ীর ে  জএসিস 
পরী ার উ ীেণর সনদ/ া ি  এর সত ািয়ত ফেটাকিপ নবম িণেত রিজে শেনর কিপ ও নবম িণর 
বািষক পরী ায় উ ীেণর ল াে স িরেপাট। 
 ৪. িব ালয় পিরবতেনর িফ বাবদ সানালী সবার মা েম ৬০০/-(ছয়শত) টাকা জমার রিসদ। 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 যাগদানপ ।  
৭. অ  বাড হেত আগত ছা /ছা ীর বলায় সংিশ  বােডর অ মিতপ । রিজে শেনর মাণক।  
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

িফ ৬০০/-(ছয়শত) টাকা। 

অনলাইেন সানালী সবার মা েম  
জমা িদেত হয় । 
 

১৫ (পেনর) 
কমিদবস 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 



১০. 
 

অিভেযাগ দােয়র/ পরামশ দান নাম কানা উে খ বক মাণসহ 
অিভেযাগপ  

অনলাইেন অিভেযাগ দােয়র 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 
 

৩৫০০/- (িতন হাজার প চশত) 
অনলাইেন সানালী সবার মা েম  
জমা িদেত হয় । 
 

 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

১১. বসরকাির িশ া িত ােনর 
িশ ক-কমচারীেদর চা িরর 
শতাবলী অ সরেণ অপসারণ বা 
বরখাস র িবষেয়  গভিনংবিড বা 

ােনিজং কিম র াব আিপল 
এ  অরিবে শন কিম র 
পরী ােম   বাড ক ক 
অ েমাদন /অন েমাদন 

অনলাইেন আেবদন  ১. অিভেযাগ গঠন ও কারণ দশােনা না শ জারীর িবষেয় ােনিজং কিম  বা গভিনংবিডর িস া সহ সকল 
কাগজপ   
1. অিভ  ি র িলিখত জবাব এবং এর পিরে ি েত ােনিজং কিম  / গভিনং বিডর িস া সহ সকল 

কাগজপ   
2. ০৩ (িতন) সদ  িবিশ  তদ  কিম  গঠন ও তদ  কিম র িতেবদন সং া   কাগজপ ।  
3.  ি গত নানী হেয় থাকেল এর ত ািদ 
4. সামিয়ক বরখাে র িবষেয় ােনিজং কিম /গভিনংবিডর িস া সহ আেদশনামার কিপ।  
5. সামিয়ক বরখা কালীন খারেপাষ ভাতা দান সং া  মাণক 
6. পলাতক, িনর ে শ, িবেদশগমন ইত ািদ ে  জাতীয় দিনক পি কায় কািশত না শ/িব ি র কিপ।  
7. অিভ  িশ ক/কমচারীেক অপসারণ/বরখাে র াবনা সং া  ােনিজং কিম /গভিনং বিডর িস াে র 

কিপ। 
৮.  ােনিজং কিম /গভিনং বিডর  সভা আহবান সং া  না শ বিহ। 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 
 

৩৫০০/- (িতন হাজার প চশত) 
অনলাইেন সানালী সবার মা েম  
জমা িদেত হয় । 
 

 

িব ালয় পিরদশক 
ক  নং- ১০৫ 
ফান নং- ০২৩৩৪৪০২৭০০ 

e-mail : 
is@comillaboard.gov.bd 

 
২.২ ািত ািনক সবা(কেলজ শাখা) 

নং সবার নাম সবা দান প িত 
 

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ইেমইল) 

১২. 
একাদশ িণেত পাঠদােনর 

অ মিত 
িত ােনর ােড আেবদন 

১. জিম সং াম  কাগজপ , ২. ভবেনর িববরণ ৩. িনবাহী কিম  গঠন সং াম  কাগজপ , ৪. কেলেজর 
সংরি ত ও সাধারণ তহিবেলর াংক সা িফেকট, ৫. িশ ক  িনেয়াগ সং াম  কাগজপ , ৬. জনসং া ও 
িনকটবত  কেলেজর রে র  সা িফেকট, ৭.লাইে ির িব ানাগার ও কি উটার াব. এর িববরণ  ৮. ি  
নামকরেণর ে  নগদ ১৫,০০,০০০/-(পেনর ল ) টাকা  সভাপিত ও জলা িশ া অিফসার পিরচািলত যৗথ 
িহসােব জমা কের মাণক দািখল 

১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা 
অনলাইেন সানালী সবার মা েম  
জমা িদেত হয় । 

 

৩(িতন) মাস 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.

bd  

১৩. িত ােনর ী িত িত ােনর ােড আেবদন 

১. জিম সং াম  কাগজপ , ২. ভবেনর িববরণ ৩. িনবাহী কিম  গঠন সং াম  কাগজপ , ৪. কেলেজর 
সংরি ত ও সাধারণ তহিবেলর াংক সা িফেকট, ৫. িশ ক  িনেয়াগ সং াম  কাগজপ , ৬. জনসং া ও 
িনকটবত  কেলেজর রে র  সা িফেকট, ৭. লাইে ির িব ানাগার ও কি উটার াব. এর িববরণ , ৮. ছা -
ছা ীর সং া , ৯. এইচএসিস পরী ার ফল, ১০. হালনাগাদ অিডট িরেপাট, ১১. পাঠদােনর অ মিত পে র 
ফেটাকিপ।   

১০,০০০/-(আটহাজার) টাকা 
অনলাইেন সানালী সবার মা েম  
জমা িদেত হয় । 

 

৩(িতন) মাস 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.
bd 

১৪. 
একাদশ ণীর ছা -ছা ীেদর 

রিজে শন 
অনলাইেন রিজে শন কাযািদ স  

করা হয়। 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 

 

রিজে শন বাবদ ২২৮/- টাকা  
‘‘ সানালী াংেকর অনলাইন 
সবা’’ এর মা েম িফ জমা 
দওয়া যােব। িম া বােডর 

ওেয়ব সাইেটর মা েম সং হীত  
সানালী সবার রিসেদর িবপরীেত 

িনধািরত   িফ িনকটবত   সানালী 
াংেক জমা িদেত হেব। 

ভিত িব ি   
অ যায়ী 

যথাসমেয় 
কাযািদ স  

করা হয়। 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.

bd 



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

ক). িনবাহী কিম  : * িবধানমালার ৪৮ 
িবধান অ যায়ী কিম  িনমণ প গ ত 

হইেব:  
ক) সভাপিত: িত ান র িত াতােদর 
ম  হইেত তাহ েদর মেনানীত একজন 

িত াতা।  
খ) সদ  অ) দাতা থািকেল দাতােদর 
ম  থেক মেনানীত একজন দাতা সদ ।  
আ) জলা শাসক মেনানীত ২ জন 
সদ । 
ই) িশ ক িনেয়াগ না হওয়া পযম  
সদ গেণর ম  হইেত সভাপিত ক ক 
মেনানীত কান সদ  িনবাহী কিম র 
সিচেবর দািয়  পালন কিরেবন এবং 
িশ ক িনেয়াগ স  হইবার পর 

িত ান ধান সদ  সিচব হেবন। 
 * সং া পিরচািলত হেল  
অ) সং ার অ েমাদেনর কিপ, আ) 

িত াতা ও দাতা সদে র দােনর 
ামা  কাগজপ , ই) জলা শাসক 

ক ক ২জন সদ  মেনানয়েনর কিপ।  
খ) এডহক কিম : ১. সভাপিত িহেসেব 
৩(িতন) জেনর নােমর স াব, ২. জলা 

শাসক /উপেজলা িনবাহী অিফসার 
ক ক/১জন অিভভাবক সদ  
মেনানয়েনর কিপ। ৩. জলা িশ া 
অিফসার ক ক  ১জন িশ ক িতিনিধ  
মেনানয়েনর কিপ। ৪. েবর গভিনংবিডর 
অ েমাদনপ ।  
গ) গভিনং বিড: ১. ি জাইিডং 
অিফসােরর িনেয়াগপ । ২. িনবাচেনর 
তফিসল। ৩. ভাটার তািলকা। ৪. ড়া  

াথ  তািলকা ৫. ফলাফল। ৬. 
র েলশন। ৭. সভাপিত মেনানয়েনর 

জ  ৩ (িতন) জেনর নােমর াব  

অনলাইেন আেবদন, ি ান: www.comillaboard.gov.bd 
 

৪,০০০/-(চার হাজার) টাকা মা ।  
অনলাইেন পেম  গটওেয়র 
মা েম  

 

৩০(ি শ) 
কমিদবস 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.

bd 

১৬. একাদশ ও াদশ িণর ছাড়প  

১. এসএসিস/সমমান পরী ার 
একােডিমক া ি , েবশপ , 
রিজকাড (একাদশ িণর ে ) ২. 

একাদশ িণর ড়া  পরী ার ন রপ  
( াদশ িণর ে )।  
৩. বাস ান পিরবতেনর ামািণক 
কাগজপ । অ  কান কারেণ ছাড়প  
হেণর যৗি কতার পে  ামা  

কাগজপ । ৪. ভিত  কেলজ ও 
অ য়নরত কেলজ িশ াথ র 
িবষয়স েহর িব াস একই হেত হেব। ৪. 
অিভভাবক ত য়নপ । 

  
অনলাইেন আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 
 

৭০০/-(সাতশত) টাকা মা ।  
অনলাইেন সানালী সবার মা েম  
 

০৭(সাত) 
কমিদবস 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.
bd 



১৭. 

িত ােনর ী িত নবায়ন  ১. জিমর দিললসহ হালনাগাদ খাজনা 
পিরেশােধর রিসেদর ফেটাকিপ। ২. 
ছা /ছা ী সং া সং াম  ামা  
কাগজ। ৩. গত িতন বছেরর এইচএসিস 
পরী ার ফেলর কিপ।  ৪. সংরি ত ও 
সাধারণ তহিবেলর াংক সা িফেকট, 
৫. সবেশষ এমিপও শীেটর কিপ। ৬. 
িশ ক ও কমচারীর তািলকা 
(িনব ন/ইনেড  ন রসহ) ৭. ভাড়া 
বািড়র ে  ি পে র ফেটাকিপ।  ৮. 
সবেশষ অিডট িরেপাট। ৯. কিম  
অ েমাদেনর ফেটাকিপ। ১০. িডি  
কেলেজর ে  জাতীয় িব িব ালেয়র 
অিধ ি পে র কিপ। ১১. অ  িনেয়াগ 
সং াম  সকল ামা  কাগজপ  
(এসএসিস সা িফেকটসহ) ১২. ভার া  
অ ে র ে  কিম র র েলশন। ১৩. 
সবেশষ ী িত  নবায়েনর পর কান 
িবষয়/শাখা অ েমাদন হেয় থাকেল তার 
কিপ। ১৪. সবেশষ ী িতপে র 
ফেটাকিপ। 

আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 
 

১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা মা ।  
অনলাইেন সানালী সবার মা েম  
 

 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.
bd 

১৮. 

একাদশ/ াদশ িণর ভিত বািতল ১. িবেদেশ চাকির ও পড়া নার জ  
ামািণক কাগজপ । ২. কািরগির িশ া 
বােডর অধীন কান সরকাির/েবসরকাির 

িশ া িত ােন ভিত হেল তার মািণক 
কাগজপ । ৩. া  দ েরর অধীেন কান 
সরকাির/েবসরকাির িশ া িত ােন ভিত 
হেল  তার মািণক কাগজপ । ৪. 

িতর া বািহনীসহ সরকাির, 
আধাসরকাির ায় শািসত সং ায় 
চাকির পেয় থাকেল তার ামা  
কাগজপ । ৫. ববািহক কারেণ 
মিহলােদর জ  তার ামা  কাগজপ । 
৬. অিনয়িমত িশ াথ েদর জ  অ  
ক ক পরী ায় অংশ হেণর াপাের 

ত য়নপ । 
 

অফলাইন আেবদন 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 
অথবা বােডর অ স ান ক  

৮০০/-(আটশত) টাকা মা ।  
 
অনলাইেন সানালী সবার মা েম  
 

০৩ (িতন) 
কমিদবস 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.
bd 

১৯. 

ি - নকল রিজে শন কাড ১. ণা  ত  উেল খ বক 
হািরেয়েছ/ েড় ন  হেয়েছ মেম দিনক 
পি কায় িব ি  িদেয় িব ি র কা ং 
জমা িদেত হেব। ২. থানায় করা িজিডর 
কিপ। ৩.িবেদিশ নাগিরকগণেক তােদর 
আেবদনপ  িনজ িনজ সরকােরর িশ া 
ম ণালেয়র মা েম পাঠােত হেব। ৪. 
অস ণ ও ণ আেবদন বািতল বেল 
গ  হেব। 

অফলাইন আেবদন 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 
অথবা বােডর অ স ান ক  

৪০০/-(চারশত) টাকা মা ।  
 
অনলাইেন সানালী সবার মা েম  
 

৭(সাত) 
কমিদবস 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.
bd 

২০. 

িবভাগ ও িবষয় খালা ১) কিম র র েলশেনর কিপ।  ২) শাখা 
ও িবষয় িভি ক িশ াথ র তািলকা িদেত 
হেব।  ৩) জিমর হালনাগাদ খাজনা 
পিরেশােধর রিসদ। ৪) িতন বছেরর 

িত ােনর ােড আেবদন 

শাখা খালার িফ ৩,০০০/-(িতন 
হাজার) টাকা। 
িবষয় খালার িফ ৩,০০০/- (িতন 
হাজার প চশত) টাকা  

৩ (িতন মাস) 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 



রজা  শীেটর কিপ। ৫) াথ ত শাখার 
িত  িবষেয়র িশ ক িনেয়ােগর ামা  

কাগজপ  ৬) সবেশষ এমিপও শীেটর 
কিপ। ৭) িশ ক ও কমচারীর তািলকা । 
৮) ভাড়া বািড়র ে  ি পে র কিপ। 
৯) সংরি ত ও সাধারণ তহিবেলর 

াংক সা িফেকট। ১০) সবেশষ অিডট 
িরেপাট। ১১) কিম  অ েমাদেনর 
ফেটাকিপ।  ১২) িডি  কেলেজর ে  
জাতীয় িব িব ালেয়র অিধ ি পে র 
ফেটাকিপ। ১৩) অ  িনেয়াগ সং াম  
সকল ামা  কাগজপ । ১৪) ভার া  
অ ে র ে  কিম র র েলশন। ১৫) 
সবেশষ ী িত বা নবায়েনর পর কান 
িবষয়/শাখা অ েমাদন হেয় থাকেল তার 
কিপ। ১৬) সবেশষ ী িতপে র 
ফেটাকিপ। 

অনলাইেন সানালী সবার মা েম 
অথবা 
সানালী াংক থেক সিচব 

িশ ােবাড, িম া বরাবর প-
অডার/ িডিড সং হ বক বােডর 
িহসাব শাখায় জমা িদেয় রিসদ 
সং হ করেত হেব। 

e-mail : 
ic@comillaboard.gov.
bd 

২১. 

িবভাগ ও 
িবষয় পিরবতন 

অফলাইন আেবদন 

িনধািরত ফরেম অ ে র পািরশসহ আেবদন 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 
অথবা বােডর অ স ান ক  

িনধািরত সমেয়র মে  িফ ২৫ 
টাকা এবং িনধািরত সমেয়র ১ 
(এক) মােসর মে  িবভাগ ৫০০/- 
(প চশত) ও িবষয় ৪০০/- 
(চারশত) টাকা অনলাইেন 
সানালী সবার মা েম জমা 

করেত হেব। 

১৫(পেনর) 
িদন 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.
bd 

২২. 

রিজে শন কাড সংেশাধন      
 

অফলাইন আেবদন 
 

নাম ও বয়স সংেশাধনী কিম র সভার র েলশন 
আেবদন ফরম ি ান: www.comillaboard.gov.bd 
অথবা বােডর অ স ান ক  

িফ েয়াজ  নয় 
৩(িতন) িদেনর 
মে     

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.
bd 

২৩. 

অিভেযাগ দােয়র ও পরামশ দান অফলাইন আেবদন 
 

নাম কানা উে খ বক মাণসহ অিভেযাগপ  
নাই 

৫,০০০/- (প চশত টাকা) 
অনলাইন সবার মা েম অথবা 
প-অডার/ িডিড সং হ বক 
বােডর িহসাব শাখায় জমা িদেয় 

রিসদ সং হ করেত হেব। 

৩ (িতন মাস) 

কেলজ পিরদশক 
ফান নং-  

০২৩৩৪৪০৬৩৪৬ 
ক  নং- ১০১ 
e-mail : 
ic@comillaboard.gov.
bd 

 
২.২ ািত ািনক সবা(িহসাব শাখা) 

নং সবার নাম সবা দান প িত 
 

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ইেমইল) 

২৪. 
রিজে শন,ফরম রণসহ িবিবধ 
সবার িফ সং াম  সম ার 

সমাধান 
সানালী সবার কিপ িহসাব জমা  নয়া হয়না তাৎ িনক 

উপ-পিরচালক (িহসাব ও 
িনরী া) 
ফান: ০২৩৩৪৪০৫৭০১ 

ই- মইল: 



dda@comillaboard.go
v.bd 

২৫. 
পরী ক, ধান রী ক, 
সমী কেদর স ানী/পাির িমক 
সং া  সম ার সমাধান 

তাৎ িনক িহসাব খরচ  নয়া হয়না তাৎ িনক 

উপ-পিরচালক (িহসাব ও 
িনরী া) 
ফান: ০২৩৩৪৪০৫৭০১ 

ই- মইল: 
dda@comillaboard.go
v.bd 

২.৩ অভ া রীন সবা 

নং সবার নাম সবা দান প িত 
 

েয়াজনীয় কাগজপ /আেবদন ফরম াি ান সবা  এবং পিরেশাধ প িত সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কমকতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ইেমইল) 

২৬. কমকতা/কমচািরেদর ভিব  
তহিবল 

আেবদন াি  সােপে  আেবদন ও িহসাব শাখার ত য়ন িবনা ে  ৭ কমিদবস 

সিচব 
ফান: ০২৩৩৪৪০৬৪৭০ 

ইেমইল: 
secretary@comill

aboard.gov.bd 

২৭. কমকতা/কমচািরেদর  আেবদন াি  সােপে  আেবদন ও িপ া তা সােপে  িবনা ে  ১০ কমিদবস 

সিচব 
ফান: ০২৩৩৪৪০৬৪৭০ 

ইেমইল: 
secretary@comill

aboard.gov.bd 

২৮. 
কমকতা/কমচািরেদর 

িনেয়াগ/পদ িত চয়ার ান মেহাদেয়র িনেদশনা আেবদন াি  সােপে  িবনা ে  ৩০ কমিদবস 

সিচব 
ফান: ০২৩৩৪৪০৬৪৭০ 

ইেমইল: 
secretary@comill

aboard.gov.bd 

২৯. কমকতা/কমচািরেদর বদিল চয়ার ান মেহাদেয়র িনেদশনা আেবদন াি  সােপে  িবনা ে  ৭ কমিদবস 

সিচব 
ফান: ০২৩৩৪৪০৬৪৭০ 

ইেমইল: 
secretary@comill

aboard.gov.bd 

৩০. কমকতা/কমচািরেদর এিসআর ও 
ি গত নিথ সংর ণ 

এিসআর াি  সােপে  এিসআর াি  সােপে  িবনা ে  ৭ কমিদবস 

সিচব 
ফান: ০২৩৩৪৪০৬৪৭০ 

ইেমইল: 
secretary@comill

aboard.gov.bd 
যেকান সবা সংি  অিভেযাগ /পরামশ থাকেল েয়াজনেবােধ সিচব ও চয়ার ান মেহাদয়েক জানােনা যােব।  

 
সিচব 
মাবাইল:০১৭১১১৩০৮০৭ 
টিলেফান:০২৩৩৪৪০৬৪৭০ 

ইেমইল:secretary@comillaboard.gov.bd 

চয়ার ান 
মাবাইল:০১৭১১৭২৩২২৩ 
টিলেফান:০২৩৩৪৪০৬৩২৮ 

ইেমইল:chairman@comillaboard.gov.bd 

 


