
 

 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ড, যশিার 
BTC/e-TC আশ দন ফরম 

 

 রা র 
কশেজ পমরদিডক, 
মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ড, যশিার। 
 

ম ষয়: ছাড়পত্র গ্রহণ ও ছাড়পশত্রর মাধ্যশম ভমতডর অনুমমত প্রদাশনর আশ দন।  
 

ম নীত মনশ দন এই বয, আমম মনম্নস্বাক্ষরকারী বতডমান কশেজ হশত ছাড়পত্র গ্রহণ কশর অন্য কশেশজ ভমতড হশত ইচু্ছক।  
অতএব, আমাকে প্রামথডত কশেশজ ছাড়পশত্রর মাধ্যশম ভমতডর অনুমমত প্রদাশন মমজড হয়। আমার তথযামদ সদয় ম শ চনার জন্য প্রদান করোম। 
১। ছাড়পশত্রর মফস  া দ  ১০০০/- টাকা বসানােী বস া নং ------------------------------------------------------  তামরখ --------------  বসানােী  যাংক, 

িাখা  --------------------------------------------, বজো--------------------------- ------- এর মাধ্যশম জমা প্রদান কশরমছ। 

২। ছাত্র/ছাত্রীর নাম: ( াংো) ------------------------------------------------------- (ইংশরমজ) -- ------------------------------------------------ 

৩। মপতার নাম: ( াংো) ------------------------------------------------------------ (ইংশরমজ) -- ------------------------------------------------- 

৪। মাতার নাম: ( াংো) ------------------------------------------------------------ (ইংশরমজ) -- ------------------------------------------------- 

৫। গ্রাম: ----------------------------- র্াকঘর:---------------------------  উপশজো:----------------------------   বজো :----------------------- 

৬। িাখা : -------------------  বেমণ : --------------   মিক্ষা ষড: ------- - --------   বরাে: ---------------  মিক্ষাথডী আইমর্: --------------------- 

৭। নন ডাচমনক ম ষয়সমহূ ও বকার্ : 

ম ষয় ১। ২। ৩।  ৪। 

বকার্    (৪থড ম ষয়) 

৮। এসএসমস/সমমাশনর তথয:      
বরমজ. নম্বর মিক্ষা ষড বরাে ব ার্ড পাশির  ছর 

     

৯।  তডমান কশেজ ও প্রামথডত কশেশজর তথয: 

 কশেশজর নাম কশেশজর EIIN উপশজো ও বজো ব ার্ড 

 তডমান কশেজ     

প্রামথডত কশেজ     
 

১০। ছাড়পশত্রর জন্য আশ দশনর কারণ :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

অমভভা শকর স্বাক্ষর, তামরখ ও বফান নম্বর 
 
 
বফান নম্বর: 

ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর, তামরখ ও বফান নম্বর 
 
 
বফান নম্বর: 

 

( তডমান কশেশজর অংি) 
ব াশর্ডর অনুমমত পাওয়া বেশে ছাড়পত্র  বদওয়া হশ । 
(অধ্যশক্ষর স্বাক্ষর ও মসে) 
 
 

(ভমতডচু্ছ কশেশজর অংি) 
ভমতডর জন্য প্রশয়াজনীয় আসন িনূ্য আশছ। ম মধ্শমাতাশ ক ছাড়পত্র 
পাওয়া বেশে ভমতড করা হশ ।  

        (অধ্যশক্ষর স্বাক্ষর ও মসে) 

 

 
 
ম শিষ দ্রষ্ট য: ১।  তডমান কশেশজর অধ্যক্ষ আশে সম্মমতসচূক স্বাক্ষর বদশ ন। 

২। আশ দশনর সাশথ এসএসমস/সমমাশনর একাশর্মমক ট্রান্সমিশের সতযাময়ত কমপ অ িযই জমা মদশত হশ । 
৩। আন্তঃশ ার্ড  দেীর জন্য আশ দন এ ব াশর্ড জমা মদশত হশ । ব াশর্ডর ওশয় সাইশট College বমনুশত ব াশর্ডর অনুমমতপত্র পাওয়া যাশ । 
৪। ব াশর্ডর অভযন্তশর  দেীর জন্য  তডমান কশেশজর মাধ্যশম অনোইশন আশ দন  করশত হশ । 
৫। ছাড়পত্র প্রদাশনর অনুমমত পাওয়ার  তডমান কশেজ হশত ছাড়পত্র গ্রহণ কশর ১৫ মদশনর মশধ্য ভমতডর সকে প্রমিয়া সম্পন্ন করশত হশ । 


