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মূ  নদ/ নম্বর  দড/ একাবর্মমক ট্রান্সমিপ্ট/ প্রব লপত্র/ ফরমিবেলন কার্ড 

ভাান্তর / ফেলকমপ
এর িনয আব দন  রম 

eivei

cixÿv wbqš¿K

gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv †evW©, 
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welq t  নদ  নম্বর  দড  একাবর্মমক ট্রান্সমিপ্ট  প্রব লপত্র  ফরমিবেলন কার্ড এর 

 ইংবরমিবে  ভাান্তর  ফেল কমপর িনয আব দন (প্রবযািয ফক্ষবত্র     মিহ্ন  মদন ) 

মবাদয় , 
 ম নীে  মনব দন এই ফয,  আমার মূ  নদ / নম্বর  দড / একাবর্মমক ট্রান্সমিপ্ট/ প্রব লপত্র / ফরমিবেলন কার্ড  ইংবরমিবে ভাান্তর / ফেলকমপ করার িনয 

িমা প্রদান করাম । অনুগ্র  পূ ডক  আমার উক্ত র্কুবমন্ট প্রদাবনর ফ  স্থা গ্রণ করব  ামধ্ে ব া । 

(আব দনকারীর  পূণড  নাম ) 
  োমরখ : 

মনয়মা ী 
১।  আব দনকারী ছাত্র-ছাত্রীবক  মনি াবে আব দন  রম পূরণ করবে ব  । প্রমেমি র্কুবমবন্টর  িনয আাদা  আাদা  রম পূরণ করবে ব  । 
২। ভাান্তবরর িনয   াংায় ইুযকৃে ংমিষ্ট র্কুবমবন্টর মূ কমপ  আব দন পবত্রর াবে িমা মদবে ব  ।  
৩। ফেল কমপর িনয ফ ার্ড কেৃডক ংবলামধ্ে মূ র্কুবমন্ট িমা মদবে ব ।  
৪। আব দনকারীবক অ লযই মি , মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ফ ার্ড , যবলার এর অনুকুব শুধু্মাত্র ফানাী  যাংবকর  
    ফয ফকান লাখা বে মনধ্ডামরে  ী এর  যাংক ড্রা ি / ফপ - অর্ডার ংগ্র কবর ো আব দনপবত্রর াবে িমা মদবে ব ।  
৫। িমা ফদয়াড় দু’কমড মদ বর মবধ্য র্কুবমন্ট র রা করা ব । আব দন িমা ফদয়ার দু’মাবর মবধ্য অ লযই র্কুবমন্ট গ্রণ করবে ব  , 

    অনযোয় ফ ার্ড কেৃডপক্ষ দায়ী োকব না । 

১ নাম (ইংবরমি   ড়  অক্ষবর ) 
নাম ( াংায়) 

২ মপোর নাম (ইংবরমি   ড়  অক্ষবর ) 
মপোর নাম ( াংায়) 

৩ মাোর নাম (ইংবরমি   ড়  অক্ষবর ) 
মাোর নাম ( াংায়) 

৪ মলক্ষা প্রমেষ্ঠাবনর  নাম 
(ইংবরমি   ড়  অক্ষবর ) 
মলক্ষা প্রমেষ্ঠাবনর  নাম ( াংায়) 

৫ পরীক্ষার নাম ন ফকন্দ্র ফরা নং 
ফরমি নং ফলন ম ভাগ পাবলর ম ভাগ/মিমপএ 

৬ ফানাী 
 যাংবকর  লাখা 

িাকা মপও/মর্মর্  নং 
োমরখ 

৭  েডমান 
মিকানা  ফমা াই নং 

ম   এর  োমকা 
িম র্কুবমবন্টর ধ্রন িরুরী  ম    িাকা 
১ ফেল কমপ (নদ/নম্বর  দড/একাবর্মমক ট্রান্সমিপ্ট/ ফরমি : কার্ড প্রব লপত্র ) ম ৪৫.০০ 
২ ইংবরমিবে ভাান্তর (নদ/নম্বর  দড/একাবর্মমক ট্রান্সমিপ্ট/ ফরমি : কার্ড প্রব লপত্র ) ম  ৩৫.০০ 

✓ 

ভাান্তর ও ফেল কমপর  িনয 
প্রমেষ্ঠান প্রধ্াবনর ুপামরবলর  

প্রবয়ািন ফনই 

ঢাকা 
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