(Replace with School Letterhead)

নাম প্রত্যাহার সংক্রান্ত পিত্ামাত্ার পিঠি
নবম থেকে দ্বাদশ থেকের সেল পশক্ষােীর পিত্ামাত্ার জনয
পপ্রয় পিত্ামাত্া:
থেোকরল আইকনর শত্ত অনুযায়ী পনউ ইয়েত পসটি পেিার্তকমন্ট অভ এেু কেশন (পেওই)-থে সামপরে পনকযাগদাত্া এবং উচ্চ পশক্ষার প্রপত্ষ্ঠান যারা ১১ এবং
১২ থেকের হাই স্কু ল পশক্ষােীকদর ত্েয অেতাৎ নাম, ঠিোনা এবং থোন নম্বকরর অনুকরাধ জানাকব, ত্াকদরকে এই ত্েয পদকত্ বাধয োেকব, এর বযপত্ক্রম
হকব শুধু ঐসব থক্ষকে, যখন পিত্ামাত্া অেবা পশক্ষােী এই ত্েয প্রোকশ লিলিতভাবে অসম্মপত্ জাপনকয় োকে। যপদও আমাকদর পশক্ষােীকদর থগািনীয়ত্া
রক্ষায় আমরা প্রপত্শ্রুপত্বদ্ধ, আমাকদরকে অবশযই আইন থমকনও িলকত্ হকব।

আপলি যলি তথ্য প্রকাবে সম্মত িা থ্াবকি, আপিাবক অেেযই লিবের ফরমটি পূরণ কবর আপিার সন্তাবির স্কু বি 18 অবটাের, 2019
তালরবির মবযয ফফরত লিবত হবে। এই ত্াপরকখর মকধয আিপন যপদ েরম থেরত্ না থদন এবং আিনার সন্তান যপদ ১১ অেবা ১২ থেকের পশক্ষােী হয়,
আমরা অনুকরাধ একল আিনার সন্তাকনর ত্েয প্রোশ েরকবা। ত্বুও, থজকন রাখুন থয আিপন যপদ এখন এই েরমটি থেরত্ না থদন, আিপন আিনার
সন্তাকনর স্কু ল জীবকনকর ফযবকাি সময় ত্া েরকত্ িারকবন এবং আিনার অসম্মপত্র অনুকরাধ রক্ষা েরা হকব। ৯ এবং ১০ থেকের পশক্ষােীকদর থক্ষকে, এই
অসম্মপত্র েরম অপেম িূরণ এবং সংরক্ষণ েরা যাকব।
িঁ াকজার
আরও ত্েয অেবা সহায়ত্ার জনয, অনুেহ েকর িযাকেলকরর প্রপবধান A-825 থদখুন অেবা আিনার স্কু কলর সামপরে পনকয়াগদান সম্পপেতত্ পলয়
সাকে থযাগাকযাগ েরুন।
আিনার সহকযাপগত্ার জনয আিনাকে ধনযবাদ।
পবশ্বস্ত,

Principal
______________________________________________________________________________________

নাম প্রত্যাহার সংক্রান্ত পিত্ামাত্ার েরম
আপলি যলি আপিার সন্তাবির তথ্য - িাম, ঠিকািা, এেং ফফাি িম্বর – সামলরক লিবয়াগিাতা এেং/অথ্ো উচ্চ লেক্ষা প্রলতষ্ঠাি যারা
এই তবথ্যর জিয অিুবরায জালিবয়বে তাবির প্রকাবে সম্মত িা থ্াবকি, অিুগ্রহ কবর লিবের অংেটি পূরণ করুি।
পশক্ষােীর থশষ নাম: ________________________________
পশক্ষােীর প্রেম নাম: ________________________________
পশক্ষােীর অপেপসয়াল ক্লাস: _____________ স্কু কলর নাম: ______________________________________
আপম অনুকরাধ জানাপি থয, আমার সন্তাকনর নাম, ঠিোনা, এবং থোন নম্বর থযন থশয়ার না েরা হয়: (অনুেহ েকর যোযে বকে থিে মােত পদন )
_____ সামপরে পনকয়াগদাত্াগণ
_____ উচ্চ পশক্ষা প্রপত্ষ্ঠান
_____ উভয় সামপরে পনকয়াগদাত্া এবং উচ্চ পশক্ষা প্রপত্ষ্ঠান
পিত্ামাত্া/অপভভাবে: ______________________________
নাম স্পষ্টাক্ষকর
______________________________
ত্াপরখ

T&I 29446 (Bengali)

______________________________
স্বাক্ষর

নবম থেকে দ্বাদশ থেকের সেল পশক্ষােীর
পিত্ামাত্ার জনয অপ্ট-আউর্ থলর্ার
পপ্রয় পশক্ষােী:
থেোকরল আইকনর শত্ত অনুযায়ী পনউ ইয়েত পসটি পেিার্তকমন্ট অভ এেু কেশন (পেওই)-থে সামপরে পনকযাগদাত্া এবং উচ্চ পশক্ষার প্রপত্ষ্ঠান যারা ১১ এবং
১২ থেকের হাই স্কু ল পশক্ষােীকদর ত্েয অেতাৎ নাম, ঠিোনা এবং থোন নম্বকরর অনুকরাধ জানাকব, ত্াকদরকে এই ত্েয পদকত্ বাধয োেকব, এর বযপত্ক্রম
হকব শুধু ঐসব থক্ষকে, যখন পিত্ামাত্া অেবা পশক্ষােী এই ত্েয প্রোকশ লিলিতভাবে অসম্মপত্ জাপনকয় োকে। যপদও আমাকদর পশক্ষােীকদর থগািনীয়ত্া
রক্ষায় আমরা প্রপত্শ্রুপত্বদ্ধ, আমাকদরকে অবশযই আইন থমকনও িলকত্ হকব।

আপলি যলি তথ্য প্রকাবে সম্মত িা থ্াবকি, আপিাবক অেেযই সংযুক্ত ফরমটি পূরণ কবর আপিার স্কু বি, 18 অবটাের, 2019 তালরবির
মবযয ফফরত লিবত হবে। এই ত্াপরকখর মকধয আিপন যপদ েরম থেরত্ না থদন এবং আিনার সন্তান যপদ ১১ অেবা ১২ থেকের পশক্ষােী হয়, আমরা
অনুকরাধ একল আিনার সন্তাকনর ত্েয প্রোশ েরকবা। ত্বুও, থজকন রাখুন থয আিপন যপদ এখন এই েরমটি থেরত্ না থদন, আিপন আিনার সন্তাকনর স্কু ল
জীবকনকর ফযবকাি সময় ত্া েরকত্ িারকবন এবং আিনার অসম্মপত্র অনুকরাধ রক্ষা েরা হকব। ৯ এবং ১০ থেকের পশক্ষােীকদর থক্ষকে, এই অসম্মপত্র
েরম অপেম িূরণ এবং সংরক্ষণ েরা যাকব।
িঁ াকজার
আরও ত্েয অেবা সহায়ত্ার জনয, অনুেহ েকর িযাকেলকরর প্রপবধান A-825 থদখুন অেবা আিনার স্কু কলর সামপরে পনকয়াগদান সম্পপেতত্ পলয়
সাকে থযাগাকযাগ েরুন।
আিনার সহকযাপগত্ার জনয আিনাকে ধনযবাদ।
পবশ্বস্ত,

Principal
______________________________________________________________________________________

পশক্ষােীর অপ্ট-আউর্ েরম
আপলি যলি আপিার সন্তাবির তথ্য - িাম, ঠিকািা, এেং ফফাি িম্বর – সামলরক লিবয়াগিাতা এেং/অথ্ো উচ্চ লেক্ষা প্রলতষ্ঠাি যারা
এই তবথ্যর জিয অিুবরায জালিবয়বে তাবির প্রকাবে সম্মত িা থ্াবকি, অিুগ্রহ কবর লিবের অংেটি পূরণ করুি।
পশক্ষােীর থশষ নাম: ________________________________
পশক্ষােীর প্রেম নাম: ________________________________
পশক্ষােীর অপেপসয়াল ক্লাস: _____________ স্কু কলর নাম: ____________________________________
আপম অনুকরাধ জানাপি থয, আমার সন্তাকনর নাম, ঠিোনা, এবং থোন নম্বর থযন থশয়ার না েরা হয়: (অনুেহ েকর যোযে বকে থিে মােত পদন )
_____ সামপরে পনকয়াগদাত্াগণ
_____ উচ্চ পশক্ষা প্রপত্ষ্ঠান
_____ উভয় সামপরে পনকয়াগদাত্া এবং উচ্চ পশক্ষা প্রপত্ষ্ঠান
পশক্ষােী: _________________________________
নাম স্পষ্টাক্ষকর

______________________________
ত্াপরখ

T&I 29446 (Bengali)

_________________________________
স্বাক্ষর

