টিবল টিনস

ীড়া িবভােগ ভিতর জন আেবদেনর যাগ তা

িমক নং

িববরণ

যাগ তা

১।

আেবদনকারী

২।

আেবদনকারীর বয়স

১০ থেক ১২ বছর

৩।

য িণেত ভিতর জন আেবদন করেত
পারেব :
উ তা :
ক. ছেল

৪থ থেক ৬
থাকেত হেব)

৪।

ছেল / মেয়

খ. মেয়
৫।
৬।

িবেশষ

সবিন

৪ ফু ট ৬ ইি

সবিন

৪ ফু ট ৬ ইি

মাবাইল/ টিলেফান/ই- মইল থাকেত হেব।

যাগােযােগর জন
ভিত পরী ায় অংশ হেণর জন িফ

ব :
(ক)

িণ (িবদ ালেয়র সনদপ

২০০/- (দুইশত) টাকা

আেবদনকারীর সদ তালা পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব, াথিমক িশ া
সমাপনী পরী ার সনদপ ও জ িনব ন সনদপ থাকেত হেব।

(খ)

জলা পযায়/জাতীয় পযােয়
হেব।

টিবল

(গ)

আেবদনকারীেক সু তাস
শারীিরক/মানিসক/দৃি /বাক
িবেবিচত হেব।

হেত হেব। কােনা ধরেনর অ মতা যমন:
িতব ী ছেল/ মেয় ভিতর জন অেযাগ বেল

(ঘ)
(ঙ)

নশা

টিনস

খলার সনদ/ ত য়নপ

আনেত

ছেল/ মেয় ভিতর জন অেযাগ বেল িবেবিচত হেব।

কােনা ধর নর তদিবর বা আিথক
িবেবিচত হেব।

লনেদন ভিতর জন

অেযাগ তা বেল

ভিত পরী ায় অংশ হেণর জন য সকল পাষাকািদ ও
সে আনেত হেব তার তািলকা
১।

াকসুট

২।

-শাট ও সটস প া

৩।

কডস

৪।

টিবল টিনস ব াট

ীড়া সর ামািদ

ভিত িফস ও কেলজ িফস সং া তথ
িশ ণাথ েদর িফস দােনর হার :
১. ভিত িফস
২. জামানত
৩. মিডেকল িফস
৪. পরী ার িফস
৫. সশন চাজ
৬.
৭.
৮.
৯.

:
:
:
:
:

২০০০/- (দুই হাজার) টাকা (ভিত কালীন)
৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা (ভিতকালীন ও ফরতেযাগ )
৩০০/- (িতনশত) টাকা (বাৎসিরক)
১৫০/- (একশত প াশ) টাকা (বাৎসিরক)
১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা (ভিতর পরবত বছর
থেক চালু হেব)
ম াগািজন িফস :
৫০/- (প াশ) টাকা (বাৎসিরক)
লাইে ির িফস
:
১০/- (দশ) টাকা (বাৎসিরক)
বতন বই
:
১০/- (দশ) টাকা (বাৎসিরক)
িব িবদ ালয় ও বাড িফস : িব িবদ ালয় ও বাড কতৃ ক িনধািরত।

কেলজ িফ : অিভভাবেকর মািসক মাট আেয়র উপর িভি
বতন িনধারণ করা হয় :

কের িনে

০৩

ধােপ িবভ

কের

১ম ধাপ : আয় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পয সবিন মািসক কেলজ িফস ১,০০০/(এক হাজার) টাকা।
২য় ধাপ : আয় ১০,০০১-২০,০০০/- টাকা পয মািসক কেলজ িফস আেয়র ১৫%।
৩য় ধাপ : আয় ২০,০০১/- টাকার ঊ
হেল মািসক কেলজ িফস আেয়র ১৫% তেব সেবা
কেলজ িফস ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার ঊ
হেব না।

