
 

ছবফ 

ভাধযবভক ও উচ্চ ভাধযবভক বক্ষা  বফার্ড, যাজাী। 
.....................................টাকায 
ফযাাংক ড্রাফ ট গ্রণ কযা ইর। 

যীক্ষা বনয়ন্ত্রক, 
ভাধযবভক ও উচ্চ ভাধযবভক বক্ষা বফার্ড, 
যাজাী। 

............................................... 
 বাফ অবপায (গ্রণ) এয 

স্বাক্ষয ও ীরমভায। 
 
বফলয়ঃ নদমেয  বি-নকর/নদমেয বে- নকর/ নদমেয ব ৌ-নকর/ভাকডীট/ ভাকডীমটয বি-নকর/ ভাকডীমটয বে-নকর/ ভাকডীমটয ব ৌ-নকর/ াভবয়ক    
       নদে/ াভবয়ক নদমেয বি-নকর/ াভবয়ক নদমেয বে-নকর/ প্রমফমেয  বি-নকর/ প্রমফমেয  বে-নকর/প্রমফমেয ব ৌ-নকর/ বালান্তয  
       নদ/বালান্তয ভাকডীট/ বালান্তয নদমেয বি- নকর/ বালান্তয ভাকডীমটয বি- নকর/ বালান্তয প্রমফমেয/ বালান্তয প্রমফমেয বি- নকর প্রাবিয   
       আমফদন। 
 
জনাফ, 
       বফনীত প্রাথডনা এই বম, আবভ উমযাবিবিত বটক (  ) ব হ্নত দবররবট াইফায জনয আমফদন জানাইমতবছ। আভায বফস্তাবযত বফফযণ বনমে প্রদত্ত ইর। 
 
১। নাভঃ         ইাংমযজীমতঃ ............................................................................................................................................................................................................. 
                    ফাাংরায়ঃ .............................................................................................................................................................................................................. 
২। বতায নাভঃ ইাংমযজীমতঃ .............................................................................................................................................................................................................. 
                   ফাাংরায়ঃ ............................................................................................................................................................................................................... 
৩। ফতডভান বিকানাঃ ............................................................................................ প্রমমনঃ .................................................................................................................. 
    গ্রাভঃ....................................................................................... র্াকঃ ............................................................... বজরাঃ................................................................. 
৪। বম বফদযারয়/ ভাবফদযারয় ইমত যীক্ষা বদওয়া ইয়ামছ তাায নাভঃ(ইাংমযজীমত) 
    .................................................................................................................................................................................................................................................... 
    র্াকঘযঃ ............................................................................ থানাঃ ....................................................................... বজরাঃ ............................................................ 
৫। যীক্ষায নাভঃ............................................................................................................ বকন্দ্রঃ ........................................................................................................ 
    বযার নাম্বাযঃ ............................................................ ারঃ .......................................... বফবাগঃ ............................................... ািাঃ ........................................ 
৬। বনফন্ধন াংিযাঃ ..........................................................  বক্ষাফলডঃ .......................................................................জন্ম তাবযিঃ......................................................... 
৭। ফযাাংক ড্রাফ ট নম্বযঃ ...................................................................................... টাকাঃ .................................................. তাবযিঃ ...................................................... 
    ফযাাংমকয নাভ ও বিকানাঃ ................................................................................................................................................................................................................ 
৮। প্র াবযত াংফাদমেয নাভঃ .................................................................................................................................. তাবযিঃ ............................................................ 
৯। এজাাযকৃত থানায নাভঃ ......................................................................................... বজ,বর্ এবি নাং- ..................................... তাবযিঃ........................................... 

             
             আনায অনুগত 

 
বক্ষা প্রবতষ্ঠামনয প্রধান-এয                                                        .............................................................. 
    স্বাক্ষয ও ীরমভায                                                         (আমফদনকাযীয ুযা নাভ স্বাক্ষয ও তাবযি) 
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

জভা বদফায ভয় নীম য অাং কাবটয়া যাবিমত মফ। 
এই ভমভড প্রতযয়ন কযা মাইমতমছ বম, 
নাভঃ.................................................................................................................................................................................................................................................... 
বতায নাভঃ......................................................................................................................................................................................................................................... 
এয উমযাক্ত তথযাফরীয আমরামক তাায াভবয়ক নদ/ ভাকডীট/ রু্বিমকট ভাকডীট/ বালান্তয নদ/ বালান্তয ভাকডীট/ বালান্তয প্রমফে/ রু্বিমকট প্রমফে 
ামত ামত াইফায জনয বনমেয ৩ বট নভুনা স্বাক্ষয ও ছবফ তযাবয়ত বফমল বফমফ নায জনয ুাবয কযা ইর। 
নভুনা স্বাক্ষয তযাবয়তঃ 
১। 
২। 
৩। 

 
বক্ষা প্রবতষ্ঠান প্রধান- এয 
  স্বাক্ষয ও ীরমভায।          অয ৃষ্ঠায় 

                                                       



 

বনয়ভাফরী ও বপময ায 
১। বনয়বভত যীক্ষা যীক্ষাথডী আমফদনে বক্ষা প্রবতষ্ঠান প্রধামনয এফাং প্রাইমবট যীক্ষাথডীমদয আমফদনে াংবিষ্ট যীক্ষা বকমন্দ্রয   
   ব ফ/অবধকতডা (অবপায-ইন- াজড) এয ভাধযমভ দাবির কবযমত মফ। 
২।  ুবয বকাংফা অনয বকানবামফ নদে /াভবয়ক নদে/ ভাকডডীট/প্রমফে/ াযাইয়া বগমর াযান বফজ্ঞবি দদবনক াংফাদমে   
   প্রদান কবযমত ইমফ এফাং উায ে অাংটুকু (মায কাবটাং) এফাং স্থানীয় থানায় এজাায কবযয়া ভূরকব দাবির কবযমত ইমফ।  
   াংফাদমে ও এজাায যীক্ষায নাভ, াময ার, বযার নাম্বায ও বফামর্ডয নাভ অফযই উমিি কবযমত ইমফ। 
৩। বফনষ্ট দবররাবদয জনয আমফদনমেয মে তাায অাং বমটুকু থাবকমফ তাা াংমমাবজত কবযমত ইমফ। তমফ  যীক্ষায নামভ বকন্দ্র,  
    বযার নম্বয, যীক্ষায ফৎয না থাবকমর অথফা ািমমাগয না ইমর থানায় এজাায কবযয়া কব দাবির কবযমত ইমফ। 
৪। রু্বিমকট নদে ামত ামত বদওয়া য় না। অনযানয র্কুমভন্টয বক্ষমে ামত ামত বনওয়ায জনয প্রবতষ্ঠান ুাবয না থাবকমর উা  
    াংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান বপ্রযন কযা ইমফ। 
৫। মাফতীয় বপময অথড বকফরভাে ব ফ, ভাধযবভক ও উচ্চভাধযবভক বক্ষা বফার্ড, যাজাী  এয অনুকূমর ক্রীত বানাবর ফযাাংমকয ড্রাফ ট  
    ভাযপত গ্রন কযা ইমফ। 
৬। বালান্তয নদ/বালান্তয ভাকডীট/ কম্পাটডমভন্টার নদ/ ভাকডীট াবযময় বগমর বায কাবটাং এফাং থানায বজবর্মত বালান্তয/  
    কম্পাটডমভন্টার াবযময়মছ কথাবট  উমিি কবযমত ইমফ। 
৭। াযান প্রমফমে অনুবরবয আমফদনমেয বত বক্ষা প্রবতষ্ঠামনয প্রধান কতৃক তযাবয়ত এককব ছবফ দাবির কবযমত ইমফ। 
৮। অমূ্পণড/ ত্রুবটূণড আমফদনে গ্রণমমাগয নয়। 

 
বপময ায 

(ভাধযবভক ও উচ্চ ভাধযবভক) 
 
১। নদমেয বি-নকর                       ৭৫/-     ১০। ভাকডীমটয বি- নকর                             ৭৫/- 
২। নদমেয বে-নকর                     ১০০/-     ১১। ভাকডীমটয বে-নকর                             ১০০/- 
৩। নদমেয ব ৌ- নকর                   ২০০/-     ১২। ভাকডীমটয ব ৌ- নকর                           ২০০/- 
৪। াভবয়ক নদে                         ৩৫/-             ১৩।প্রমফমেয বি- নকর                            ৫০/-  
৫। াভবয়ক নদমেয বি- নকর           ৪০/-      ১৪। প্রমফমেয বে-নকর                            ৭৫/- 
৬। ভাকডীট(ভাধযবভক)                        ৩০/-     ১৫। প্রমফমেয ব ৌ- নকর                          ১২৫/- 
৭। বালান্তয নদে/ বি- নকর              ৮০/-      ১৬। বে াবটডবপমকট/ ভাকডীট ইুয বপ            ২০০/- 
৮। বালান্তয ভাকডীট/ বি- নকর              ৮০/-     ১৭।  মা াই / তযায়ন বপ                           ২৫/-  
৯। ভাকডীট (উচ্চভাধযবভক)                   ৩৫/-      ১৮। াভবয়ক নমদয তৃতীয় অনুবরব                 ১৫০/- 
                                               ১৯। বালান্তয প্রমফে                               ৮০/- 
 
 
 
বফঃদ্রঃ জরুযীবামফ অথডাৎ ২৪ ঘণ্টায ভমধয বকান প্রকায র্কুমভন্ট যফযা াইমত অবতবযক্ত ৫০/- (ঞ্চা টাকায) ফযাাংক ড্রাফ ট বনধডাবযত    
বপময ামথ দাবির কবযমত ইমফ। 
 


	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_37: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	Text1: 
	Text2: 
	0: 
	1: 
	2: 

	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off


