
স্বীকৃতি নবায়ননর আনবদনপত্র 

 

 

বরাবর 

কনজ পতরদলশক 

মাধ্যতমক ও উচ্চ মাধ্যতমক তলক্ষা ববার্শ, যনলার। 

তবয়: স্বীকৃতি নবায়ন প্রনে। 

মনাদয়, 

উপযযশক্ত তবনয়র বপ্রতক্ষনি দয় অবগতির জনয জানাননা যানে বয, ................................................................... কনজ/উচ্চমাধ্যতমক তবদযানয়র স্বীকৃতির 

বময়াদ ...................... িাতরনে উত্তীর্শ নব/নয়নে।  

এমিাবস্থায়, এ প্রতিষ্ঠাননর স্বীকতৃি নবায়ননর নক্ষয প্রনয়াজনীয় িথ্যাতদ তননে উপস্থাপন করা না0- 

১। কননজর নাম0 ...................................................................................................EIIN নং-........................... 

২। কননজর অনযনমাদন তবয়ক িথ্য0 

কনজ স্থাপননর অনযমতির 

স্মারক ও িাতরে 

পাঠদাননর অনযমতির স্মারক ও 

িাতরে 

একানর্তমক স্বীকৃতি প্রদাননর 

স্মারক ও িাতরে 

বশনল স্বীকৃতি নবায়ননর স্মারক 

ও িাতরে 

নবায়ননর বময়াদ 

উত্তীনর্শর িাতরে 

 

 
   

 

৩। জতমর তববরর্0  

পতরমার্ িফত ানাগাদ োজনা পতরনলাধ্ মাতকানার ধ্রর্ মন্তবয 

  

 
  

 

৪। িতব0 (ক) ংরতক্ষি িতব0 ......................... (ে) াধ্ারর্ িতব...................... 

৫। কননজর জতমর পতরমার্ ও িফত (মাতকানার স্বপনক্ষ প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র ংনযাজন করনি নব)0 

৬। কননজর ভবন/অবকাঠানমা (ংেযায়)0 

ভবন প্রলাতনক কক্ষ  বেতর্কক্ষ  মানম্মি 

বলৌচাগার 

তলক্ষাথ্শীনদর কমন 

রুম 

ববঞ্চ বচয়ার বেতব আতমরা তবশুদ্ধ পাতনর উৎ 

          

 

৭।  উপকরর্ (ংেযায়)0  

তর্তজো যাব কতিউোর/

যাপেপ 

প্রনজক্টর মাতিতমতর্য়া 

ক্লারুম 

ফনোকতপয়ার স্ক্যানার তর্তজো াতজরা 

তর্ভাই 

তত কযানমরা াইনেতরনি বইনয়র 

ংেযা 

 
  

 
     

 

৮। চমান কতমতে ংক্রান্ত িথ্য0 

কতমতের ধ্রর্ প্রথ্ম ভার িাতরে বময়াদ উত্তীনর্শর িাতরে ভাপতির বফান নং অধ্যনক্ষর বফান নং 

 
 

   

 

৯। তলক্ষনকর িথ্য:       

অধ্যক্ষ (তনয়তমি/ভারপ্রাপ্ত/চযতক্ততভতত্তক) তলক্ষনকর 

ংেযা 

পূর্শকাীন েণ্ডকাীন কমশচারীর 

ংেযা 

পূর্শকাীন েণ্ডকাীন 

 
    

 

 

 

 



 

 

১০। পাঠদাননর অনযমতিপ্রাপ্ত তবভাগ তভতত্তক বশনল ৩ তলক্ষাবনশর তলক্ষাথ্শী ংেযা0 

তবভানগর নাম তলক্ষাথ্শী ংেযা 

একাদল বেতর্ ( তলক্ষাবশ তভতত্তক) দ্বাদল বেতর্ (তলক্ষাবশ তভতত্তক) 

তলক্ষাবশ  ২০     -২০  ২০     -২০  ২০     -২০  ২০     -২০  ২০     -২০  ২০     -২০ 

তবজ্ঞান        

মানতবক 

 
     

বযবায় তলক্ষা 

 
     

অনযানয  
 

    

বমাে তলক্ষাথ্শী  
 

    

 

১১। পাঠদাননর অনযমতিপ্রাপ্ত তবয় তভতত্তক তলক্ষাথ্শী ংেযা0  িাতকা ংযযক্ত 

১২। বশনল তিন বেনরর পরীক্ষার ফাফ:  

পরীক্ষার বের পরীক্ষাথ্শী ংেযা পানলর ংেযা পানলর লিকরা ার 

 তবজ্ঞান বযবায় মানতবক তবজ্ঞান বযবায় মানতবক তবজ্ঞান বযবায় মানতবক 

 
         

 
         

 
         

 

১৩। পাঠযক্রতমক কাযশক্রম ংক্রান্ত িথ্য 0 

১৪। বোধ্যার যনযাগ যতবধ্া ংক্রান্ত িথ্য (ইননর্ার/আউেনর্ার)0 

১৫। অতর্ে 0 (ক) বশনল তর্আইএ অতর্নের িাতরে0 ................... (ে) বশনল অভযন্তরীর্ অতর্নের িাতরে0 ..................... 

১৬।  মামা ংক্রান্ত তববরর্0 ....... ................................. ................................................................................ 

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

১৭। প্রতিষ্ঠানন বযাগানযানগর তঠকানা- 

প্রতিষ্ঠাননর ওনয়বাইে ই-বমই এনে বেতনফান নং বমাবাই নং 

 
   

 

        অধ্যনক্ষর স্বাক্ষর ও ত  

 

ংযযতক্ত 

১। স্বীকৃতি নবায়ন তফ বাবদ ১০,০০০/-োকা বানাী ববার মাধ্যনম প্রদান করনি নব1 

২। ানাগাদ োজনা পতরনলানধ্র রতলনদর ফনোকতপ1 

৩। উচ্চমাধ্যতমক পরীক্ষার ফাফ1 

৪। ংরতক্ষি ও াধ্ারর্ িতবনর বযাংক নদ1  

৫। তলক্ষক ও কমশচাতর িাতকা (তনবন্ধন/ইননর্ক্স নম্বর)1  

৬। ানাগাদ অতর্ে তরনপােশ (মন্ত্রর্ায় এবং অভযন্তরীর্)1 

৭। আয়-বযনয়র তাব তববরর্ী1 

৮। পতরচানা কতমতে অনযনমাদন পনত্রর ফনোকতপ1 

৯। বশনল স্বীকৃতি নবায়ন পনত্রর ফনোকতপ1 

১০। পরবিশীনি বকান তবয়/লাো অনযনমাদন নয় থ্াকন অনযনমাদননর ফনোকতপ ।  

 

 

কনজ পতরদলশক  

মাধ্যতমক ও উচ্চমাধ্যতমক তলক্ষা ববার্শ, যনলার।  

বফান0 ০৪২১-৬৮৬৩৮ 

 ইনমই: ic@jessoreboard.gov.bd  


