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স্মারক নং-কিন/ছাড়পতৰ্(আ)/ দব্াদশ /২০১৮-২০১৯/৩৩       তািরখ: ১৮/০৭/২০১৯ িখৰ্:  
 

িবষয়: ২০১৮-২০১৯ িশক্ষাবেষর্ দব্াদশ েশৰ্িণেত অধ নরত িশক্ষাথর্ীর ছাড়পেতৰ্র মাধ েম ভিতর্র অনুমিত পৰ্দান পৰ্সেঙ্গ। 
২০১৮-২০১৯ িশক্ষাবেষর্ দব্াদশ েশৰ্িণেত অধ নরত িশক্ষাথর্ীর আেবদন এবং সংিশ্লষ্ট কেলেজর অধক্ষগেণর সুপািরেশর েপৰ্িক্ষেত িনম্নবিণর্ত িশক্ষাথর্ীেদর 

ছাড়পেতৰ্র মাধ েম ভিতর্র জন  অনুমিত পৰ্দান করা হেলা। অনুমিত পতৰ্ ইসু র তািরখ হেত ১৫ (পেনর) কাযর্িদবেসর মেধ  পূবর্বতর্ী কেলজ হেত ছাড়পতৰ্ ও 

মূল একােডিমক টৰ্ান্সিকৰ্প্ট সংগৰ্হ কের বদলীকৃত কেলেজ ভিতর্র সমুদয় কাজ সম্পন্ন করেত হেব। 
 

কৰ্িমক এসএসিস/সমমান েরাল, 

েরিজ, েবাডর্, বছর 

িশক্ষাথর্ীর নাম, 

িপতা ও মাতার নাম 

বতর্মান কেলজ, EIIN, েবাডর্ ভিতর্চু্ছ কেলজ,  EIIN, েবাডর্ গৰ্ুপ ও ঐিচ্ছক িবষয়সমূহ 

০১ 137094 

1515330938 

BARISHAL 

2018 

MD. SAIFUL ISLAM 

MIRAZ  

MD. MOSHARROF 

HOSSAIN 

SHAHNAJ PERVIN 

BANGLADESH NAUBAHINI 

SCHOOL AND COLLEGE 117112 

KHALISHPUR KHULNA 

JASHORE 

MATHBARIA GOVT. COLLEGE

 102819  

MATHBARIA PIROJPUR 

 BARISHAL 

HUMANITIES  
269_270 267_268  
121_122  109_110  (4TH)

 

০২ 114046 

1513654815 

JESSORE  

2018 

MD SAIHAM SARKER 

SIAM  

MD GOLAM ROBBANI 

MRS SALINA KHATUN 

HAMIDPUR AL-HERA COLLEGE 

116102  

JASHORE SADAR JASHORE 

JASHORE 

MANSUR HOSSAIN COLLEGE  

NANDIGRAM 119665 

 NANDIGRAM BOGURA 

 RAJSHAHI 

HUMANITIES 

109_110 121_122 

267_268 125_126(4TH) 

০৩ 513230 

1513634005 

JESSORE  

2018 

SABRINA URMI  

MD. ROBIUL ISLAM 

SHARMINA AKTER 

BAGHARPARA MOHILA COLLEGE

115642  

BAGHER PARA JASHORE 

JASHORE 

PALLABI MOHILA DEGREE 

COLLEGE 108334 

 PALLABI DHAKA  

DHAKA 

HUMANITIES 

269_270 271_272 

304_305 249_250(4TH) 

 

    
                           

               ১৮/০৭/২০১৯ 
(েক এম রবব্ানী) 

কেলজ পিরদশর্ক 

মাধ িমক ও উচ্চ মাধ িমক িশক্ষােবাডর্, যেশার। 

েফান: ০৪২১-৬৮৬৩৮ 

ই-েমইল: ic@jessoreboard.gov.bd
 

স্মারক নং-কিন/ছাড়পতৰ্(আ)/ দব্াদশ /২০১৮-২০১৯/ ৩৩(৩)     তািরখ: ১৮/০৭/২০১৯ িখৰ্: 
 

অবগিত ও পৰ্েয়াজনীয় কাযর্ােথর্ অনুিলিপ েপৰ্রণ করা হেলা: 

১। পরীক্ষা িনয়ন্তৰ্ক, মাধ িমক ও উচ্চ মাধ িমক িশক্ষােবাডর্, যেশার; 

২। কেলজ পিরদশর্ক, মাধ িমক ও উচ্চ মাধ িমক িশক্ষােবাডর্,  …………………….… ; 

৩। অধ ক্ষ, সংিশ্লষ্ট কেলজ, মাধ িমক ও উচ্চ মাধ িমক িশক্ষােবাডর্, যেশার/…………………. ; 

৪। িসিনয়র িসেস্টম এনািলস্ট, মাধ িমক ও উচ্চ মাধ িমক িশক্ষােবাডর্, যেশার (ওেয়বসাইেট পৰ্কােশর অনুেরাধসহ); 

৫। অিফস নিথ। 
 

 


