
 
ছাড়পে�র জন� আেবদন 

ছাড়প� �দানকারী কেলেজর জন� : 

১ । নাম : 

২। িপতার নাম : 

৩। মাতার নাম : 

৪। আেবদনকারী �য কেলেজ অধ�ায়নড়ত তার নাম :  

    ��ণী : ........................................... বষ� : .................................... �কাস�/িবষয় : .............................................................................................. 

    �রাল ন�র : ..............................�রিজে�শন/আর,আই,এফ নং : …………………………....................................  িশ�াবষ� ...................................... 

৫। ভিত� কৃত কেলেজর প�ত িবষয় সমহূ : 

৬। উ� মাধ�িমক/সমমান পরী�ার তথ�ািদ :    ক) পরী�ার নাম :                                       খ) পােশর সন : 

      গ) �রাল :                                                         ঘ) �রিজ নং :                                                ঙ) িশ�াবষ� : 

৭। আেবদনকারী ছাড়পে�র মাধ�েম �য কেলেজ ভিত�  হেত ই�কু তার নাম ও �কানা : 

………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...……………………………………………………………………………………………………... 

    ...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...………………………………………………………………………………………………. 

৮। িব�িবদ�ালেয়র অধীেন �কান পরী�ায় অংশ�হণ কের থাকেল তার ফলাফল   ……………...…………………...…………………...…………………...………………………………………………………………………………………………………….. 

      ফলাফল কিপ সংেযাজন করেত হেব যা অধ��  কতৃ� ক  সত�ািয়ত। 

৯। �য কারেণ কেলজ বদলীর জন� আেবদন করা হে� 

     ক) অিভবাবেকর মতুৃ� বা চা�রী বদলী জিনত কারেণ(মতুৃ�র সনদ বা বদলী-আেদশ ও �যাগদান পে�র সত�ািয়ত কিপ  সংেযাজন করত 

          হেব)। 

     খ) বাস�ান পিরবত� ন ঘটায় (�ানীয় �শাসেনর �ত�ায়ন প� সহ অিভভাবেকর মতামত  সংেযাজন করেত হেব)। 

    গ) সংি�� কেলেজ প�ত �কাস�/িবষেয়র অিধভু� �িগত করা হেয়েছ এর �মাণ প�। 

    ঘ) মিহলােদর ��ে� িববাহ জিনত কারেণ �ামীর সােথ অন�� বসবােসর �েয়াজেন ( মসুিলম মিহলােদর ��ে� িনকা� নামার  সত�ািয়ত 

         কিপ এবং অমসুিলম  মিহলােদর ��ে� �থম ��ণীর �গেজেটড অিফসার কতৃ� ক িববােহর তািরখ উে�খ কের  �ত�ায়ন প�  সংেযাজন  

        করেত হেব )। 

তািরখ : 

………………….…………… 

িবভাগীয় �ধান 

অনাস� ও মা�াস� ��ণীর ��ে� 

……………………...………………… 

ছা�/ছা�ীর �া�র 

উে�িখত িববরণ স�ক 

জাতীয় িব�িবদ�ালয় অনমুিত �দান 

করেল ছাড়পে�র মাধ�েম আেবদনকারীেক 

অনমুিত িদেত আপি� �নই 

        ( কেলেজর সীল )  

 ………………………...…………… 

অধ�� 

ছাড়প� িনেয় �য কেলেজ  ভিত�  হেত ই�কু �স কেলেজর অধ�ে�র জন�: 

অন�ুহ কের িনেচর তারকা িচি�হত ২নং এবং ৩নং অধ��/িবভাগীয় �ধান �হে� পূরণ করেবন। 

১। এই কেলেজ আেবদনকারীর গৃহীত �কাস� ও িবষয়সমেূহর অিধভুি� আেছ এবং আসন �ন� আেছ। 

*২। উ� িবষেয় আসন সংখ�া 

ক) বরা�কৃত �মাট আসন সংখ�া  : অংেক..................................কথায়................................................................................................................................................................................ 

খ) �ন� আসন সংখ�া             : অংেক..................................কথায়................................................................................................................................................................................ 

*৩। বদলীকৃত কেলেজর প�ত িবষয় সমহূ ................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

( অনাস� ও মা�াস� ��ণীর ��ে� ) 

 

িবভাগীয় �ধান 

জাতীয় িব�িবদ�ালয় অনমুিত �দান 

করেল ছাড়পে�র মাধ�েম আেবদনকারীেক 

শনূ� আসেন ভিত�  করেত আপি� �নই। 

   ( কেলেজর সীল ) ………………………...…………… 

অধ�� 

িব � আেবদন পে�র সংে� �রিজ�ার,জাতীয় িব�িবদ�ালেয়র অন�ুেল �সানালী ব�াংক,জাতীয় িব�িবদ�ালয় শাখার ৭৫০/- টাকার ব�াংক �াফট/�প-অড� ার সংেযাজন করেত হেব। আেবদন প� যথাযথ ভােব পূরণ করা না হেল বা 

অস�ূণ� থাকেল িবেবচনার জন� �হণ করা হেব না। 



 

 

 

 

 

 
 
 


