মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষাব ার্ড, যবিার
e-TC/e-BTC আব দন ফরম
বরাবর
কলেজ পররদর্শক,

মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক রর্ক্ষালবার্শ, যলর্ার
রবষয় : ছাড়পলের মাধ্যলম ভরতশর অনুমরত প্রদালের আলবদে
রবেীত রেলবদে এই যয, আরম রেম্নস্বাক্ষরকারী বতশমাে কলেজ হলত ছাড়পে গ্রহণ কলর রেম্নবরণ শত কলেলজ ভরতশ হলত ইচ্ছুক। আমার তথ্যারদ রেলম্ন প্রদাে করোম।
অতএব, আমালক প্রারথ শত কলেলজ ছাড়পলের মাধ্যলম ভরতশর অনুমরত প্রদালের জন্য অনুলরাধ জাোরি।
১। োম- (বাাংো) …..……………………………………...…… (ইাংলররজ) ……………………………………
২। রপতার োম- (বাাংো) …...……………………………...……… (ইাংলররজ) ……………………………………
৩। মাতার োম- (বাাংো) …...…………………………………….. (ইাংলররজ) ……………………………………
৪। গ্রাম- ………………….… র্াকঘর- ………………… উপলজো- ………..………..… যজো- ………………
৫। যেরণ- ……..…… র্াখা- ……..……..রর্ক্ষাবষ শ-………..…… যরাে-………………রর্ক্ষাথী আইরর্-………..…
৬। নেব শাচরেক রবষয়সমূহ –
রবষয়

১।

২।

৩।

৪।
(৪থ শ রবষয়)

যকার্
৭। এসএসরস/সমমালের তথ্য :
রর্ক্ষাবষ শ

যররজলের্ে েম্বর

পরীক্ষার যরাে

রর্ক্ষালবার্ শ

পালসর বছর

৮। বতশমাে কলেজ ও ভরতশচ্ছু কলেলজর তথ্য :
কলেলজর োম

EIIN

যবার্ শ

উপলজো ও যজো

বতশমাে কলেজ
ভরতশচ্ছু কলেজ

৯। ছাড়পলের জন্য আলবদলের কারণ : …………………………………… ………………………………………
……………………………………………………………...……………………….………………
ভরতশচ্ছু কলেলজ আমার পঠিত রবষলয়র রমে আলছ।

অরভভাবলকর স্বাক্ষর, তাররখ ও য াে েম্বর

(বতশমাে কলেলজর অাংর্)
যবালর্রশ অনুমরত পাওয়া যেলে ছাড়পে প্রদাে করা হলব।

রর্ক্ষাথীর স্বাক্ষর, তাররখ ও য াে েম্বর

(ভরতশচ্ছু কলেলজর অাংর্)
ভরতশর জন্য প্রলয়াজেীয় আসে শূন্য আলছ। আলবদেকারীর পঠিত রবষয়সমূলহ এ
কলেলজ পাঠদালের অনুমরত আলছ। রবরধলমাতালবক ছাড়পে পাওয়া যেলে ভরতশ করা
হলব।

(অধ্যলক্ষর স্বাক্ষর ও রসে)
রবলর্ষ দ্রষ্টব্য :
১। বতশমাে কলেলজর অধ্যক্ষ আলে সম্মরতসূচক স্বাক্ষর করলবে,
২। আলবদলের সালথ এসএসরস/সমমালের একালর্রমক ট্রান্সরিলের করপ জমা রদলত হলব,
৩। রর্ক্ষাথীর এসএসরস/সমমালের রজরপএ ভরতশচ্ছু কলেলজ ভরতশর ন্যূেতম রজরপএ-এর যচলয় কম হলত পারলব ো,
৪। যবালর্রশ অভূন্তলর বদেীর জন্য বতশমাে কলেজ যথলক অেোইলে আলবদে দারখে করলত হলব। ভরতশচ্ছু কলেজ কর্তশক Accept করলত হলব,
৫। আন্তঃলবার্ শ বদেীর জন্য বতশমাে কলেজ যথলক অেোইলে আলবদে দারখে করলত হলব। ভরতশচ্ছু কলেজ কর্তশক Accept করলত হলব ো,
৬। যসাোেী ব্যাাংলকর যেটওলয়র মাধ্যলম আলবদে র জমা রদলত হলব,
৭। ছাড়পে প্রদালের অনুমরত পাওয়ার পর বতশমাে কলেজ হলত ছাড়পে গ্রহণ কলর ১৫ রদলের মলধ্য ভরতশর সকে প্ররিয়া সম্পন্ন করলত হলব,
৮। ছাড়পে ইস্যূকারী কলেজ যয মালস ছাড়পে ইস্যূ করলব যসই মাস পয শন্ত যবতোরদ গ্রহণ করলব,
৯। ভরতশ গ্রহণকারী কলেজ পূলব শর কলেলজ যয মাস পয শন্ত যবতে পররলর্াধ আলছ তার পলরর মাস যথলক যবতোরদ গ্রহণ করলব,
১০। ভরতশ গ্রহণ কলর ভরতশ গ্রহণকারী কলেজ যবার্ শ কর্তশক রেধ শাররত উপালয় অেোইলে ভরতশ অনুলমাদে ও রেবন্ধলের জন্য আলবদে দারখে করলব।

(অধ্যলক্ষর স্বাক্ষর ও রসে)

