নাম প্রত্যাহার সংক্রান্ত চিচি

(নবম থেকে দ্বাদশ থেকের সেল চশক্ষােথীর চিত্ামাত্াকদর, এবং 18 ও এরকিকে থবচশ বেসী চশক্ষােথীকদর জনয)।
সামচরে বাচহনীর জকনয থসনা সংোহে (চরক্রুটার) এবং উচ্চ চশক্ষার প্রচত্ষ্ঠান যারা এোদশ (11) এবং দ্বাদশ (12) থেকের হাই স্কুল চশক্ষােথীকদর চনম্নচলচিত্
ত্কেযর জনয অনু করাধ জানাকব, থেোকরল আইকনর শত্থ অনু যােী চনউ ইেেথ চসচট চেিাটথকমন্ট অভ এেুকেশন (DOE) ত্াকদরকে এই ত্েয চদকত্ বাধয োেকব,
এর বযচত্ক্রম হকব শুধু মাত্র থসসব থক্ষকত্র, থযসব থক্ষকত্র, চশক্ষােথীর বেস 17 বছকরর েম হকব ত্িন চিত্ামাত্া, অেবা যিন চশক্ষােথীর বেস 18 বা থবচশ হকব
ত্িন চশক্ষােথী চনকজ, এই ত্েয প্রোকশ DOE-থে চলচিত্ভাকব অসম্মচত্ প্রদান েকর। চশক্ষােথীর বেস 18 থেকে েম হকল 'নাম প্রত্যাহাকর চিচিকত্'
চিত্ামাত্াকে অবশযই স্বাক্ষর েরকত্ হকব। চশক্ষােথীর বেস 18 চেংবা এরকিকে থবচশ হকল, 'নাম প্রত্যাহাকর চিচিকত্, চশক্ষােথীকে অবশযই স্বাক্ষর েরকত্ হকব।


থয উচ্চ চশক্ষা প্রচত্ষ্ঠান এই ত্েয অনু করাধ েকরকছ থসটাকে নাম, চিোনা, ও থোন নম্বর এবং/অেবা;



থযসব থসনা সংোহে (চরক্রুটার) এই ত্েয অনু করাধ েকরকছন, ত্াকদরকে চশক্ষােথীর নাম, চিোনা, থোন নম্বর এবং DOE-প্রদত্ত চশক্ষােথীর ইকমইল
চিোনা। (অনু েহ েকর লক্ষয েরকবন থয, চশক্ষােথীর ইকমইল চিোনাে সামচরে বাচহনীর জকনয থসনা সংোহেোরীকদর িািাকনা ইকমইল DOE

চনেন্ত্রণ, স্পন্সর বা িযথাকলািনা েকর না।)

যচদও আমাকদর চশক্ষােথীকদর থ ািনীেত্া রক্ষাে আমরা প্রচত্শ্রুচত্বদ্ধ, আমাকদরকে অবশযই আইন থমকনও িলকত্ হকব।
যচদ আিনার সন্তাকনর বেস 18 বছকরর েম হে, এবং আিচন এই ত্েয প্রোকশ সম্মত্ না হন, ত্কব আিনাকে অবশযই এই েমথচট িূ রণ েরকত্ এবং
আিনার সন্তাকনর স্কুকল 21 অকটাবর, 2022 ত্াচরকির মকধয থেরত্ চদকত্ হকব। এই ত্াচরকির মকধয আিচন যচদ েমথ থেরত্ না থদন এবং আিনার সন্তান যচদ
এোদশ (11) অেবা দ্বাদশ (12) থেকের চশক্ষােথী হে, ত্াহকল অনু করাধ সাকিকক্ষ আমরা আিনার সন্তাকনর ত্েয প্রোশ েরকবা। নবম (9) এবং দশম (10)
থেকের চশক্ষােথীকদর থক্ষকত্র, এই অসম্মচত্র েমথ অচেম িূ রণ এবং সংরক্ষণ েরা যাকব।
যচদ আিনার সন্তাকনর বেস 18 বা থবচশ হে, ত্াহকল থস ত্েয প্রোকশর সম্মচত্ থদকব চে না, থস চসদ্ধান্ত অবশযই ত্াকে চনকত্ হকব। 18 বা অচধে বেসী
চশক্ষােথীরা, যারা ত্াকদর ত্েয প্রোশ েরকত্ িাে না, ত্াকদরকে অবশযই এই নাম প্রত্যাহার সংক্রান্ত চিচি িূ রণ েরকত্ ও স্বাক্ষর েরকত্ হকব এবং থসটা
অবশযই 21 অকটাবর, 2022-এর মকধয স্কুকল থেরত্ চদকত্ হকব। যচদ নাম প্রত্যাহাকরর েমথচট জমা না থদো হে, ত্াহকল আিনার সন্তাকনর ত্েয অনু করাধ
সাকিকক্ষ প্রোশ েরা হকব।
চিত্ামাত্া ও 18 বছর বা অচধে বেসী চশক্ষােথীরা, যারা এিন এেচট েমথ িূ রণ েরকত্ না িান, ত্ারা ত্া চশক্ষােথী DOE স্কুকল ভচত্থ োোোকল থয থোকনা সমে
িূ রণ েরকত্ িারকবন। অচধে ত্েয বা সহােত্ার জনয অনু েহ আিনার স্কুকলর সাকে থযা াকযা েরুন। সহকযাচ ত্ার জনয আিনাকে ধনযবাদ।

__________________________________________________________________________________________________
নাম প্রত্যাহাকরর েমথ
আিচন অেবা আিনার সন্তান, ত্ার বেস 18 বা অচধে হকল, যচদ উিকর উচিচিত্ ত্েয সামচরে বাচহনীর থসনা সংোহে (চমচলটাচর চরক্রুটার) এবং/অেবা
উচ্চত্র চশক্ষা প্রচত্ষ্ঠাকনর োকছ প্রোশ না েরকত্ িান, ত্াহকল অনু েহ েকর এটা িূ রণ েরুন এবং চনকি স্বাক্ষর েরুন। আিচন যচদ ত্েয অপ্রোচশত্ রািকত্
না িান, ত্াহকল আিনাকে এই েমথ িূ রণ েরকত্ হকব না।
চশক্ষােথীর নাম:

চশক্ষােথীর অচেচশোল ক্লাস:

স্কুকলর নাম:

যচদ চশক্ষােথীর বেস 18 বছকরর েম হে:

 আচম উিকরাচিচিত্ চশক্ষােথীর চিত্ামাত্া, যার বেস 18-এর েম।
অনু েহ েকর যোযে বকে চটে চিহ্ন চদন:
 সামচরে বাচহনীর থসনা সংোহে (চমচলটাচর চরক্রুটার): আচম িাইনা আমার সন্তাকনর নাম, চিোনা, থটচলকোন নম্বর, চশক্ষােথীর DOE ইকমইল চিোনা
সামচরে বাচহনীর থসনা সংোহেকদর োকছ প্রোশ েরা থহাে।

 উচ্চত্র চশক্ষার প্রচত্ষ্ঠানসমূ হ: আচম িাইনা আমার সন্তাকনর নাম, চিোনা, এবং থটচলকোন নম্বর উচ্চত্র চশক্ষা প্রচত্ষ্ঠাকনর োকছ প্রোশ েরা থহাে।
 উভে: আচম িাইনা আমার সন্তাকনর ত্েয সামচরে বাচহনীর থসনা সংোহে (চমচলটাচর চরক্রুটার) এবং উচ্চত্র চশক্ষা প্রচত্ষ্ঠাকনর োকছ প্রোশ েরা
থহাে।

চিত্ামাত্ার নাম:
চিত্ামাত্ার স্বাক্ষর: (ইকলক্ট্রচনেভাকব টাইি বা স্বাক্ষরেৃত্)

ত্াচরি:

__________________________________________________________________________________________________
যচদ চশক্ষােথীর বেস 18 বা অচধে হে:

 আচম চনকি উচিচিত্ চশক্ষােথী, এবং আমার বেস 18 অেবা অচধে।
অনু েহ েকর যোযে বকে চটে চিহ্ন চদন:
 সামচরে বাচহনীর থসনা সংোহে (চমচলটাচর চরক্রুটার): আচম িাইনা আমার নাম, চিোনা, থটচলকোন নম্বর, এবং DOE ইকমইল চিোনা সামচরে
বাচহনীর থসনা সংোহেকদর োকছ প্রোশ েরা থহাে।

 উচ্চত্র চশক্ষার প্রচত্ষ্ঠানসমূ হ: আচম িাইনা আমার নাম, চিোনা, ও থটচলকোন নম্বর উচ্চত্র চশক্ষা প্রচত্ষ্ঠাকনর োকছ প্রোশ েরা থহাে।
 উভে: আচম িাইনা আমার ত্েয সামচরে বাচহনীর জকনয থসনা সংোহে (চমচলটাচর চরক্রুটার) এবং উচ্চত্র চশক্ষা প্রচত্ষ্ঠাকনর োকছ প্রোশ েরা
থহাে।

চশক্ষােথীর নাম:
চশক্ষােথীর স্বাক্ষর: (ইকলক্ট্রচনেভাকব টাইি বা স্বাক্ষরেৃত্)
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ত্াচরি:

