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পিতামাতার আবাসনসংক্রান্ত শিথিত্র

চ্যান্সেলন্সরর প্রপবধান A-101 অনু সান্সর, ককান পিতামাতা যপি অযািার্টন্সমন্ট বা বাপি আংপশক ভািা (সাবন্সলর্) কনন, অথবা একাপধক িপরবার বসবান্সসর
জায়গা ভাগাভাপগ কন্সর বযবহার কন্সরন এবং পলজগ্রহীতা অথবা বাপির মাপলক শুধু মাত্র একজন থান্সকন, তাহন্সল িপরবারপর্ উক্ত বাপিন্সত বসবাস করন্সে
এই মন্সমট পিতামাতান্সক অবশযই মূ ল পলজগ্রহীতা এবং পিতামাতা উভন্সয়র কযৌথ স্বাক্ষপরত “পিকানার শিথিত্র (অযান্সেস এপিন্সেপভর্)” সংযু ক্ত করন্সত
হন্সব, এবং অবশযই পলজ অথবা িপলল (পেে) কিশ করন্সত হন্সব। ভাগাভাপগ কন্সর বসবাসকারী িপরবারগুন্সলান্সক এই িমটপর্ জমা পিন্সত হন্সব না।

কসকশন A: পশক্ষাথটীর তথয – অনু গ্রহ কন্সর কলম পিন্সয় স্পষ্টাক্ষন্সর পলখুন
পশক্ষাথটীর কশষ নাম
জন্মতাপরখ (মাস/পিন/বৎসর)

পশক্ষাথটীর প্রথম নাম
OSIS #/পশক্ষাথটীর Id #

কিান নম্বর

পশক্ষাথটীর বতটমান পিকানা (হাউস #, পির্, অযািার্টন্সমন্ট #, পসপর্, কের্ এবং পজি ককাে)

কসকশন B: পিতামাতার তথয -- অনু গ্রহ কন্সর কলম পিন্সয় স্পষ্টাক্ষন্সর পলখুন
পিতামাতা/অপভভাবন্সকর কশষ নাম

পিতামাতা/অপভভাবন্সকর প্রথম নাম

পিতামাতা/অপভভাবন্সকর বতটমান পিকানা (হাউস #, পির্, অযািার্টন্সমন্ট #, পসপর্, কের্ এবং পজি ককাে)

বাপির কিান নাম্বার

কান্সজর কিান নাম্বার

কসল কিান নাম্বার

ইন্সমইল পিকানা

কসকশন C: মূ ল বসবাসকারী/ভািান্সর্র তথয - অনু গ্রহ কন্সর কলম পিন্সয় স্পষ্টাক্ষন্সর পলখুন
মূ ল বসবাসকারী/ভািান্সর্র কশষ নাম

মূ ল বসবাসকারী/ভািান্সর্র প্রথম নাম

মূ ল বসবাসকারী/ভািান্সর্র বতটমান পিকানা (হাউস #, পির্, অযািার্টন্সমন্ট #, পসপর্, কের্ এবং পজি ককাে)

বাপির কিান নাম্বার

কান্সজর কিান নাম্বার

পিতামাতা সান্সথ সম্পকট
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কসল কিান নাম্বার
বসবান্সসর প্রতযাপশত সময়

ইন্সমইল পিকানা
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পিতামাতা িূ রণ করন্সবন:
আপম, _________________________________________, __________________________________________-এর পিতামাতা,
(পশক্ষাথটীর নাম ও জন্মতাপরখ পলখুন)
এইমন্সমট পনপিত করপে কয, আপম ___________________________________________ -এর সান্সথ
(নাম পলখুন)
_____________________________________________________ পিকানায় বসবাস করপে।
(মূ ল পলজগ্রহীতার পিকানা ও কযাগান্সযান্সগর নম্বর পলখুন)
আপম জাপন কয পনউ ইয়কট পসপর্ পেিার্টন্সমন্ট অভ এেুন্সকশন্সনর অপধকার আন্সে আমার আবাসন-সংক্রান্ত তথয যাচ্াই করার জনয মূ ল লীজগ্রহীতার বাপিন্সত
সশরীন্সর যাওয়াসহ অযান্সর্ন্সেে ইনন্সভপেন্সগশন (উিপিপত তিন্ত) িপরচ্ালনা করার। আপম আরও জাপন কয স্কুন্সল করপজন্সিশন্সনর কযাগযতা আমার আবাসনসংক্রান্ত তন্সথযর উির পনভটর কন্সর, এবং কযসব পশক্ষাথটীর জনয করপজন্সিশনকান্সল নকল কাগজিত্র উিিািন করা হয়, পেিার্টন্সমন্ট অব এেুন্সকশন্সনর
অপধকার আন্সে তান্সিরন্সক বিপল করার।
যখপন আমার বাসিান িপরবপতটত হন্সব, আপম আমার সন্তান্সনর স্কুলন্সক আমার নতুন পিকানা প্রমাণসহ জানান্সবা বন্সল সম্মপত পিপি।
পিতামাতার স্বাক্ষর: _______________________________________________________

মূ ল পলজগ্রহীতা/ভািান্সর্ন্সক িূ রণ করন্সত হন্সব:
আপম এতদ্বারা প্রতযয়ন করপে কয
_______________________________________________________________________________________
(পিতামাতা এবং সন্তান্সনর নাম পলখুন)
আমার সান্সথ বসবাস করন্সে _______________________________________________________________________________________
(পিকানা পলখুন)
আপম বু ঝন্সত কিন্সরপে কয এই এপিন্সেপভর্ স্বাক্ষর কন্সর আপম উপিপখত বযপক্তর বাসিান প্রপতিািন করপে
__________________________________.
(নাম পলখুন)
আপম আন্সরা বু ন্সঝপে কয পনউ ইয়কট পসপর্ পেিার্টন্সমন্ট অভ এেুন্সকশন আমার বাপি িপরিশটন এবং আমার প্রপতন্সবশীন্সির কান্সে কখাোঁজ কনয়াসহ, এই
এপিন্সেপভন্সর্ উপিপখত িক্ষগুন্সলার বাসিান সংক্রান্ত তথয যাচ্াই করার অপধকার আন্সে। পেিার্টন্সমন্ট অভ এেুন্সকশন্সনর আরও অপতপরক্ত তন্সথযর প্রন্সয়াজন
হন্সল পনন্সচ্ উপিপখত নম্বন্সর আমার সান্সথ কযাগান্সযাগ করা যান্সব।
মূ ল পলজগ্রহীতার স্বাক্ষর: ____________________________________________
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