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িব ি

িবষয:় ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০   িশ াবেষিশ াবেষ   একাদশএকাদশ   িণ েতিণেত   ভিত তভিত ত   িশ াথ েদরিশ াথ েদর   ছাড়পে রছাড়পে র   মা েমমা েম   ভিতভিত   সং াসং া
িব িিব ি

এত ারা এ বােডর আওতাধীন সকল কেলজ/উ  মা িমক িব ালেয়র অ , ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ একাদশ িণেত
ভিত ত িশ াথ  এবং তােদর অিভভাবকসহ সংি  সকলেক জানােনা যাে  য, ২০১৯-২০২০ িশ াবেষ একাদশ িণেত
ভিত ত িশ াথ েদর ছাড়পে র (TC) মা েম এক কেলজ থেক অ  কেলেজ ভিতর অ মিত এবং আ ঃেবাড ছাড়পে র
অ মিতর জ  আেবদেনর সময় ০১-১১-২০২০ ি . তািরখ থেক ৩০-১১-২০২০ ি . তািরখ পয  িনধারণ করা হেলা। এই সমেয়র
মে  িশ াথ র আেবদেনর িভি েত কেলজ ক ক অনলাইেন ইনি উট ােনেল আেবদন দািখল করা যােব। অনলাইেন
আেবদন দািখেলর পর অেটা- জনােরেটড সানালী সবার রিসেদর মা েম সানালী াংেকর য কান শাখায় আেবদন িফ দান
করা যােব। 
িব. . :

িশ াথ র আেবদেনর িভি েত বতমান কেলেজর ইনি উট ােনল থেক আেবদন দািখল করেত হেব এবং ভিত
কেলজ আেবদন 'একেস ' করেব।  আেবদন অ েমািদত হেল ইিনি উট ােনেল অ মিত প  পাওয়া যােব;
ছাড়প  দােনর অ মিত পাওয়ার পর বতমান কেলজ থেক ছাড়প  হণ কের ১৫ িদেনর মে  ভিতর সকল ি য়া
স  করেত হেব;
ছাড়প  দানকােল কেলেজ সংরি ত একােডিমক া ি  ফরত দান করেত হেব এবং ভিত হণকারী কেলজেক
িশ াথ র িনকট থেক একােডিমক া ি  িনেয় িনজ হফাজেত সংর ণ করেত হেব;
ছাড়প  দানকারী কেলজ য মােস ছাড়প  দান করেব সই মাস পয  বতনািদ হণ করেব এবং ভিত হণকারী
কেলজ েবর কেলেজ য পয  বতন পিরেশাধ আেছ তার পরবত  মাস থেক বতনািদ হণ করেব;
আেবদন ফরম এ বােডর ওেয়বসাইেটর 'ডাউনেলাড' ম েত পাওয়া যােব। আেবদন ফরেম িব ািরত িনেদশাবলী দয়া
আেছ।
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অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ: 
১) অ , এ বােডর আওতাধীন সকল কেলজ/উ  মা িমক িব ালয়
২) সকশন অিফসার, কেলজ িনব ন শাখা, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
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