
 

 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

e-TC/e-BTC আশ দন ফরম 
 

 

 রা র 

কশেজ পমরদি ডক, 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার। 
 

ম ষয় : ছাড়পশের মাধ্যশম ভমতডর অনুমমত প্রদাশনর আশ দন  

 

ম নীত মনশ দন এই বয, আমম মনম্নস্বাক্ষরকারী বতডমান কশেজ হশত ছাড়পে গ্রহণ কশর অন্য কশেশজ ভমতড হশত ইচ্ছুক।  

অতএব, আমাকে প্রামথ ডত কশেশজ ছাড়পশের মাধ্যশম ভমতডর অনুমমত প্রদাশন মমজড হয়। আমার তথ্যামদ সদয় ম শ চনার জন্য প্রদান করোম। 

১। ছাে/ছােীর নাম: ( াাংো) ------------------------------------------------------- (ইাংশরমজ) -- ------------------------------------------------ 

২। মপতার নাম: ( াাংো) ------------------------------------------------------------ (ইাংশরমজ) -- ------------------------------------------------- 

৩। মাতার নাম: ( াাংো) ------------------------------------------------------------ (ইাংশরমজ) -- ------------------------------------------------- 

৪। গ্রাম: ----------------------------- র্াকঘর:---------------------------  উপশজো:----------------------------   বজো :----------------------- 

৫। বেমণ : ------------------- িাখা : --------------   মিক্ষা ষ ড: ------- - --------   বরাে: ---------------  মিক্ষাথী আইমর্: --------------------- 

৬। নন ডাচমনক ম ষয়সমূহ ও বকার্ : 

ম ষয় ১। ২। ৩।  ৪। 

বকার্    (৪থ ড ম ষয়) 

৭। এসএসমস/সমমাশনর তথ্য:      

বরমজ. নম্বর মিক্ষা ষ ড বরাে ব ার্ ড পাশির  ছর 

     

৮।  তডমান কশেজ ও প্রামথ ডত কশেশজর তথ্য: 

 কশেশজর নাম কশেশজর EIIN উপশজো ও বজো ব ার্ ড 

 তডমান কশেজ     

প্রামথ ডত কশেজ     

 

৯। ছাড়পশের জন্য আশ দশনর কারণ :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

অমভভা শকর স্বাক্ষর, তামরখ ও বফান নম্বর 

 

 

বফান নম্বর: 

ছাে/ছােীর স্বাক্ষর, তামরখ ও বফান নম্বর 

 

 

বফান নম্বর: 

 

( তডমান কশেশজর অাংি) 

ব াশর্ ডর অনুমমত পাওয়া বেশে ছাড়পে  বদওয়া হশ । 

(অধ্যশক্ষর স্বাক্ষর ও মসে) 

 

 

(ভমতডচ্ছু কশেশজর অাংি) 

ভমতডর জন্য প্রশয়াজনীয় আসন শূন্য আশছ। ম মিশমাতাশ ক ছাড়পে পাওয়া বেশে ভমতড 

করা হশ ।  

        (অধ্যশক্ষর স্বাক্ষর ও মসে) 

 

 

ম শিষ দ্রষ্টব্য: ১।  তডমান কশেশজর অধ্যক্ষ আশে সম্মমতসূচক স্বাক্ষর বদশ ন 

২। আশ দশনর সাশথ এসএসমস/সমমাশনর একাশর্মমক ট্রান্সমিশের সতযাময়ত কমপ অ শ্যই জমা মদশত হশ  

৩। ব াশর্ ডর অভযন্তশর  দেীর জন্য  তডমান কশেশজর মাধ্যশম অনোইশন আশ দন  করশত হশ  এ াং ভমতডচ্ছু কশেজ কর্তডক একশসে (Accept) করশত 

হশ  

৪। আন্তঃশ ার্ ড  দেীর জন্য  তডমান কশেশজর মাধ্যশম অনোইশন আশ দন  করশত হশ  তশ  ভমতডচ্ছু কশেজ কর্তডক অনোইশন একশসে (Accept) 

করার প্রশয়াজন বনই 

৫। অশো বজনাশরশের্ বসানােী বস ার মাধ্যশম বসানােী ব্যাাংশকর বয বকাশনা িাখায় মফ জমা মদশত হশ  
৬। ছাড়পে প্রদাশনর অনুমমত পাওয়ার পর  তডমান কশেজ হশত ছাড়পে গ্রহণ কশর ১৫ মদশনর মশধ্য ভমতডর সকে প্রমিয়া সম্পন্ন করশত হশ  

৭। ছাড়পে ইস্যযকারী কশেজ বয মাশস ছাড়পে ইস্যয করশ  বসই মাস পয ডন্ত ব তনামদ গ্রহণ করশ   

৮। ভমতড গ্রহণকারী কশেজ পূশ ডর কশেশজ বয মাস পয ডন্ত ব তন পমরশিামিত আশছ তার পশরর মাস বথশক ব তনামদ গ্রহণ করশ । 


