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eivei
we`¨vjq cwi`k©K
gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv†evW©,ewikvj|
welqt 20.... m‡b 8g/9g/10g †kÖwY‡Z Aa¨qbiZ ছাত্র/ছাত্রীদের we`¨vjq cwieZ©‡bi Rb¨ ছাড়পত্র cÖ`vb I fwZ©i AbygwZi Rb¨ Av‡e`b|
g‡nv`q,
webxZ wb‡e`b GB †h, Avwg নিম্ন স্বাক্ষরকারী 1(ঙ) নবদ্যাদের 8g/9g/10g শ্রেনির GKRb wbqwgZ wkÿv_x©।আমার নলক্ষাব -ষ
আনম ৮ bs µwg‡K বনি ষত Kvi‡b ০৯ bs µwg‡Ki wkÿv cÖwZôv‡b fwZ© n‡Z B”QzK| G msµvšÍ hveZxq Z_¨ wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jv|
AbyMÖn K‡i Avgvi Av‡e`b mywe‡ePbv K‡i evwaZ Ki‡eb|
01. নলক্ষার্থীর তথ্যঃ
(ক)নলক্ষার্থীর িাম (বাাংাে):......................................
ইাংদরজীশ্রত (বড় াদতর অক্ষদর):……………
(খ) wcZvi bvg (বাাংাে):......................................
ইাংদরজীশ্রত (বড় াদতর অক্ষদর):……………
(গ) gvZvi bvg (বাাংাে):......................................
ইাংদরজীশ্রত (বড় াদতর অক্ষদর):……………
(ঘ) বতষমাি ঠিকািাঃ
গ্রাম/ড়কঃ………….. WvKNi:....................Dc‡Rjvi bvg:..........................†Rjvi bvg:....................
ঙ) বতষমাদি শ্রয প্রনতষ্ঠাদি অধ্যেিরত তার িাম  ঠিকািাঃ
নবদ্যাদের িাম  EIIN: ……………………………………………………………………
শ্রবাদড ষর িামঃ……
WvKNi:....................Dc‡Rjvi bvg:....................†Rjvi bvg:.................. প্রধাি নলক্ষদকর শ্রমাবাই িম্বরঃ
চ) †kÖwY :..................kvLv:....................... শ্রেনি শ্ররাঃ .............................নলফট(যনে র্থাদক): প্রভানত/ নেবা (টিক ো)
02. ‡RGmwm cv‡ki weeiY(িবম/েলম শ্রেনিদত অধ্যেিরত দ): ‡evW©:................
wbeÜb bs:...........................
†ivj bs:...............
cv‡ki mb:........
wRwcG:....................
০3. eZ©gvb †kÖbx‡Z cwVZ নবে mg~‡ni †KvW bs:(Aa¨qbiZ we`¨vj‡q cwVZ welqmg~nI fwZ©”Qz we`¨vj‡q cvV`v‡bi Aby‡gvvw`Z welqmg~n Abyiƒc n‡Z n‡e)|
Avewk¨Kt 101, 102, 107, 108, 109, 147, 127/150, 154,156, ag© I •bwZK wkÿv
•bev©PwbK welqt 1)
, , ২)
, 3)
, 4_© welqt

।

04. we`¨vjq cwieZ©‡bi Kviি:
05. fwZ©”Qz wkÿv প্রনতষ্ঠাদির Z_¨:
নবদ্যাদের িাম  EIIN: ………………………………………………………………………শ্রবাদড ষর িামঃ………..
WvKNi:....................Dc‡Rjvi bvg:....................†Rjvi bvg:.................. প্রধাি নলক্ষদকর শ্রমাবাই িম্বরঃ

আদবেিকারী নলক্ষার্থীর পূি ষ স্বাক্ষর  তানরখ
0৬. প্রতযেিপত্র (ছাড়পত্র প্রোি কারী নবদ্যাদের প্রধাি নলক্ষক কর্তষক প্রদেে):
এই মদমষ প্রতযেি করা যাদে শ্রয, ………………….আমার নবদ্যাদের …….. ….নলক্ষাবদ ষর…..শ্রেনির নবজ্ঞাি/মািনবক/ব্যবাে
নলক্ষা লাখার একজি নিেনমত নলক্ষার্থী। তার ক্লাদরা-……..। শ্র …… শ্রেনি দত বান ষক পরীক্ষাে অাংলগ্রি কদর ………. শ্রেনিদত
উত্তীি ষ দেশ্রছ। তার স্বভাব চনরত্র ভাদা এবাং মাজ/রাষ্ট্রদরাী শ্রকাি কাদজর াদর্থ জনড়ত র্থাকার প্রমাি পাো যােনি। আনম তার উজ্জ্ব ভনবষ্যত
কামিা করনছ।
ছাড়পত্র প্রোিকারী নবদ্যাদের প্রধাি নলক্ষদকর স্বাক্ষর, ী  তানরখ
0৭. wkÿv cÖwZôvb cÖavbØ‡qi mycvwik
(QvocÎ cÖ`vbKvix we`¨vjq)
Dc‡i ewY©Z Z_¨vejx mZ¨। ewY©Z Kviশ্রি KZ…c
© ÿ AbygwZ
cÖ`vb Ki‡j QvocÎ cÖ`vb Ki‡Z Avgvi AvcwË †bB|

(fwZ©”Qz we`¨vjq)
‡evW© KZ…c
© ÿ QvocÎ cÖ`vb Ki‡j D‡jøwLZ QvÎ/QvÎx‡K Avgvi
we`¨vj‡q fwZ© Ki‡Z Avgvi AvcwË †bB|

cÖavb wkÿশ্রকর ¯^vÿi,bvgvw¼Z wmj‡gvni I †gvevBj bs

cÖavb wkÿশ্রকর ¯^vÿi,bvgvw¼Z wmj‡gvni I †gvevBj bs

cvZv-02
wbqgvejx:
01| 8g,9g I 10g †kÖbxi wbqwgZ QvÎ/QvÎxivB †KejgvÎ we`¨vjq cwieZ©‡bi Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z cvi‡e| A_v©r GKB
†kÖbx‡Z 02 (`yB) ev Z‡ZvwaK eQi Aa¨qbiZ wKsev gva¨wgK cixÿvq AK…ZKvh© †Kvb QvÎ/QvÎx we`¨vjq cwieZ©‡bi Rb¨
Av‡e`b Ki‡Z cvi‡ebv|
02| 31 RyjvB‡qi ci 8g Ges 30†k †m‡Þ¤^‡ii ci 9g I 10g ‡kÖbxi †Kvb QvocÎ cÖ`vb Kiv n‡e bv| Kv‡RB
H mg‡qi c‡i †Kvb Qvoc‡Îi mycvwik bv Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv|
03| প্তাদর রনব শ্রর্থদক বুধবার এর মদধ্য নিদম্নাক্ত কাগজ-পত্রানে ছাড়পদত্রর আদবেি জমা নেদত দব।
(ক) শ্ররনজদষ্ট্রলদির প্যাদি নস্ট(শ্ররনজঃ কাড ষ ইনতমদধ্য ছাপা দে র্থাকদ তার তযানেত ফদটাকনপ)
(খ) বেীকাীি মদে নিবন্ধদির কাজ শুরু িা দ নলক্ষার্থীর মু ানজরা খাতার তযানেত কনপ(প্রধাি নলক্ষক কর্তক
ষ )
ষক
ষর
(খ) বান পরীক্ষার মূ িম্বরফদে তযানেত ফদটাকনপ(প্রধাি নলক্ষক কর্তক
ষ )
(গ) we`¨vjq cwieZ©‡bi wd eve` †ev‡W©i mwP‡ei AbyK~‡j †mvbvী e¨vs‡Ki †h †Kvb kvLv †_‡K 8g †kÖbxi Rb¨ ৮00/(আটkZ) UvKvi Ges 9g/10g ‡kÖbxi Rb¨ 1000/-(GK nvRvi UvKvi) wWwW/‡c-AWv©i।
০৪। প্রনত বৃস্পনতবার বনরলা শ্রবাদড ষর দেবাইট (www.barishalboard.gov.bd) এর School Order এ ছাড়পদত্রর
তানকা প্রকাল করা দব। বৃস্পনতবার রকানর বন্ধ র্থাকদ এ তানকা পরবতী শ্রখাার নেি দেবাইদট প্রকাল
করা দব। উক্ত তানকা দেবাইট শ্রর্থদক ডাউিদাড কদর নিদত দব। াদত াদত শ্রকাি ছাড়পদত্রর কনপ পাো যাদবিা।
০৫। শ্রবাদড ষর শ্রেো ছাড়পদত্রর ডাউিদাডকৃত নপ্রদেড কনপ ছাড়পত্রপ্রোিকারী স্কুদ জমা নেদে ঐ নবদ্যাে দত একটি ছাড়পত্র নিদত
দব। উভে ছাড়পত্র ভনতষচ্ছু নবদ্যাদে জমা নেদে ভনতষর কাজ ম্পন্ন করদত দব। ভনতষকৃত স্কুদর প্রধাি নলক্ষক দব ষাচ্চ ১০
নেদির মদধ্য শ্রবাদড ষর ছাড়পত্র, নবদ্যাদের ছাড়পত্র  ভনতষ রনলদের ফদটাকনপ ননখত আদবেদির মাধ্যদম শ্রবাড ষদক অবনত
করদবি। নিধ ষানরত মদের মদধ্য অবনত করদত ব্যর্থ ষ দ ঐ নলক্ষার্থীর নিবন্ধি াংক্রান্ত শ্রয শ্রকাি জটিতার জন্য াংনিষ্ট প্রধাি
নলক্ষকই োেী র্থাকদবি।
06| Ab¨ †evW© n‡Z AvMZ QvÎ/QvÎxi †ejvq mswkøó †ev‡W©i AbygwZcÎ, we`¨vj‡qi QvocÎ এবাং শ্ররনজদষ্ট্রলি প্যাদি নস্টmn
fwZ©K…Z we`¨vj‡qi gva¨‡g wbeÜb wd eve` 230/ (`yBkZ wÎk) UvKv wWwW/ †c-AWv©i Rgvmn fwZ© AewnZKiি Ki‡Z
n‡e| উদেখ্য ছাড়পত্রপ্রোিকারী ঐ স্কুটি নলক্ষার্থীর শ্ররনজদষ্ট্রলি কাড ষ বনরলা নলক্ষাদবাড ষদক রবরা িা করা পয ষন্ত অত্র শ্রবাদড ষর
িাদম ঐ নলক্ষার্থীর নিবন্ধি কাড ষ ইস্যয করা ম্ভব দবিা। অন্যদবাড ষ দত ইস্যযকৃত শ্ররনজদষ্ট্রলি কাড ষটি (যখিই ছাপাদিা দব) বনরলা
শ্রবাদড ষ রবরাদর কাজ নলক্ষার্থীদক তার নিজ োনেদেই করদত দব।

miKvix PvKzwiRxwe‡`i (wcZv/gvZv) mšÍv‡bi †ÿ‡Î we‡kl wb‡`©kbv
wkÿvgš¿Yvj‡qi 27/08/1989 Zvwi‡Li kv: 4/7-14/89-782-wkÿv b¤^i cÖÁvcb Abyhvqx miKvix PvKzwiRxex wnmv‡e
wcZv/gvZvi e`jxi ¯’v‡bi wbKUeZx© we`¨vj‡q fwZ©i †ejvq †ev‡W©i AbygwZi cÖ‡qvRb n‡e bv| Z‡e †evW© cwieZ©‡bi †ÿ‡Î
e`jxi 30(wÎk) w`‡bi g‡a¨ G †ev‡W© †iwR‡óªk‡bi Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z n‡e| Av‡e`‡bi mv‡_ wkÿv_x©i Z_¨vw`mn wbav©wiZ
†iwR‡óªkb wd eve` 230/-(`yBkZ wÎk UvKv) wWwW/‡c-AWv©i Rgv w`‡Z n‡e|

নবদ্যাে পনরেলষক
মাধ্যনমক  উচ্চমাধ্যনমক নলক্ষাদবাড ষ
বনরলা

