
 

 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ড, যশিার 
ভমতড  ামতশের আশ দন ফরম 

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

মাধ্যম: অধ্যক্ষ, ------------------------------------------------------------------------------------------- কশেজ, EIIN: ------------------ 

ম ষয়: ভমতড  ামতশের জনয আশ দন।  

ম নীত মনশ দন এই বয, আমম ------------------------------------------------------মপতা: ------------------------------------------------ 

 তডমাশন ---------------------------------------------------------------------- কশেশজর মনয়মমত মিক্ষার্ডী। মনম্ন মণডত কারশণ আমার ভমতড  ামতশের 

অনুমমত প্রদাশনর আশ দন জানামি। আমার তর্যামদ আপনার সদয় ম শ চনার জনয প্রদান করোম। 

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

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

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

৫। বেমণ : --------------   িাখা: ---------------------  মিক্ষা ষড: ২০---- -- ২০------- বেমণ বরাে: ---------------  মিক্ষার্ডী আইমর্: ----------- 

৬। এসএসমস/সমমাশনর তর্য:  

বরমজ. নম্বর মিক্ষা ষড বরাে নম্বর ব ার্ড পরীক্ষার  ছর 
     

 

ভমতড  ামতশের কারণ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর ও তামরখ 
 
 
বফান নম্বর: 

অম ভা শকর স্বাক্ষর ও তামরখ 
 
 
বফান নম্বর: 

আশ নকারী ম গত এইচএসমস পরীক্ষার ফে প্রকাশির অশপক্ষায় 
বনই। আশ দশনর তর্য যাচাই কশর অনোইশন সা মমট করা হশো। 

(অধ্যশক্ষর স্বাক্ষর ও মসে) 

 
অনোইশন আশ দন করার মনয়মা েী:- 
১। সংমিষ্ট কশেশজর অধ্যক্ষ মিক্ষার্ডীর আশ দশন  মণডত তর্যামদ যাচাই কশর মনধ্ডামরত ঘশর স্বাক্ষর করশ ন। 
২। মন ন্ধন কার্ড ইশতামশধ্য প্রদান করা হশয় র্াকশে মূে মন ন্ধন কার্ড অ িযই জমা মনশত হশ ।  
৩। অধ্যক্ষ কতত ডক স্বাক্ষমরত আশ দন ফরম এ ং  মন ন্ধন কার্ড (যমদ বপশয় র্াশক) আোদা আোদা স্ক্যান কশর মপমর্এফ ফাইে ততমর করশ ন।  
৪। অনোইশন কশেজ পযাশনে (institute.jessoreboard.gov.bd) বর্শক “Online Admission Cancel” বমনুর Create Application অপিশন প্রশ ি 
কশর প্রশয়াজনীয় ঘরসমূহ পূরণ করশ ন এ ং  মিক্ষার্ডীর আশ দন এ ং মন ন্ধন কাশর্ডর মপমর্এফ ফাইে এ ং আপশোর্ কশর আশ দন ‘সা মমট’ করশ ন।  
৫। আশ দন সা মমট করার পর অনোইশন বসানােী বস ার অশটা-শজনাশরশটর্ রমসদ মপ্রন্ট কশর বসানােী  যাংশকর বয বকান িাখায় ভমতড  ামতে মফ জমা 
মদশে আশ দশনর কাজ সম্পন্ন হশ । 
৬। “Online Admission Cancle” বমনুর All Application অপিশন প্রমতষ্ঠাশনর সকে আশ দন এ ং তার  তডমান অ স্থা বদখা যাশ । 
৭। ব ার্ড কতত ডক আশ দন অনুশমাদন করার পর কশেজ পযাশনে বর্শক অনুশমাদন পত্র মপ্রন্ট কশর মিক্ষার্ডীশক তার কমপ বদশ ন এ ং নমর্শত কমপ সংরক্ষণ 
করশ ন। 
৮। প্রমত জুন এ ং মর্শসম্বর মাশস ভমতড  ামতশের অনুমমতপত্র, ও মূে মন ন্ধন কার্ড (যমদ ইসুয হশয় র্াশক) সহ একমট তামেকা ব াশর্ড জমা মদশত হশ । 
৯। ব াশর্ডর অনুমমতপত্র  যতীত বকান মিক্ষার্ডীর ভমতড  ামতে করা  া প্রমতষ্ঠান প্রধ্াশনর মনকট সংরমক্ষত একাশর্মমক ট্রান্সমিপ্ট/নম্বরপত্র বফরৎ প্রদান 
করা যাশ  না। বস রকম ঘটশে তার দায়-দাময়ত্ব সমূ্পণডভাশ  প্রমতষ্ঠান প্রধ্ানশক মনশত হশ ।  
১০। যশ োর ববোশডের ওশেবসোইশের Download বমনু বেশে এই আশবদন ফরম প্রিন্ট েরো যোশব। 
১১। ভমতড  ামতশের জনয আশ দশনর বকান হার্ড কমপ এ ব াশর্ড গ্রহণ করা হশ  না। 


