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মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড রাজশাহী 
ইেল িনক ছাড়প  (ই- িস) িনেদিশকা 
Electronic Transfer Certificate (e-TC) Instruction  

 

আেবদনকারী:    
 
 

রাজশাহী িশ া বােডর ওেয়বসাইট এ (www.rajshahieducationboard.gov.bd)–এ “ছাড়প /ভিত/ভিত 

বািতল” অপশেন ি ক কের আেবদনকারী Exam Name- HSC/SSC, Exam Year িসেল  কের Previous Examination 
Information এ Exam- SSC/JSC, Board– Rajshahi/Dhaka/Dinajpur/Madrasah ইত ািদ, Exam Year িসেল  

কের Registration No & Roll No রণ কের Find-এ ি ক করেল, আেবদনকারীর নাম/িপতার নাম/মাতার নাম িবভাগ ও 
বতমান িত ােনর নাম পাওয়া যােব। মাবাইল ন র, জ ার- Male/Female, Version, Shift, TC Institute District 
এবং TC Institute রন কের, বদিল জিনত কারণ িপতা/মাতার বদিল/বাস ান পিরবতন/যাতায়াত সম া/আিথক অ লতা ক 

িচ  িদেয় Next Button এ ি ক করেল আেবদনকারী ই িত ােনর নামসহ তার ত  পােবন। আেবদনকারীেক আেবদেনর সােথ 

অনলাইেন রণ ত ত  e-TC Form সং  কের িত ােন আেবদন করেত হেব।  
 

১ম িত ান/ য িত ান ছাড়প  িদেব: 

রাজশাহী িশ া বােডর ওেয়বসাইট এ “ছাড়প /ভিত/ভিত বািতল” থেক Login-এ ি ক কের User id: EIIN No ও 

Password ( রিজে শেনর জ  ব ত থম Password) বহার কের Apply From TC (out) থেক Apply From TC 
Pending এ ি ক কের িত ােনর TC আেবদেনর তািলকা দখেত পারেবন। Sign এ ি ক করেল িত ােনর email Address-

এ এক   OTP (পাসওয়াড) যােব। OTP সং হ কের Submit করেল  াথিমক ভােব TC এর অ মিত পােব এবং Apply From 
TC Pending তািলকা থেক আেবদন  Sign TC তািলকায় চেল যােব অথাৎ Sign TC তািলকায় আেবদন পাওয়া যােব। একই 

সােথ  ন ন িত ান এর TC Pending তািলকায় আেবদন  পাওয়া যােব। 
 

২য় িত ান/ য িত ান ছাড়প  হণ করেব: 

রাজশাহী িশ া বােডর ওেয়বসাইট এ “ছাড়প /ভিত/ভিত বািতল” ি ক কের িত ান Login কের িনেজ  User id: (EIIN 
No) ও Password ( রিজে শেনর জ  ব ত থম Password) বহােরর মা েম Add By TC (in) থেক TC 
Pending এ ি ক করেল েবর িত ান থেক TC অ মিত া  ছা /ছা ীর তািলকা দখােব এবং আসন ফ কা সােপে  অ মিত 

িদেত চাইেল তার নােমর পাে  Sign-এ ি ক করেল িত ােনর email Address-এ এক  OTP (পাসওয়াড) যােব। OTP সং হ 

কের Submit করেল এই ছা /ছা ী TC এর জ  অ মিত পােব এবং TC Pending তািলকা থেক আেবদন  Sign TC 

তািলকায় চেল যােব অথাৎ Sign TC তািলকায় আেবদন পাওয়া যােব। উভয় িত ােনর Sign করার পর িশ া বাড অ মিত দান 

করেল সানালী সবা ি প তরী হেব। Application Status-এ ি ক কের আেবদনকারী ত  রণ করেল সানালী সবা ি প 

পাওয়া যােব, আেবদনকারীেক উ  সানালী সবা ি েপর টাকা াংেক জমা িদেল, আেবদন  উভয় িত ােনর Confirm TC 

তািলকায় পাওয়া যােব অথাৎ আেবদনকারীর TC/ছাড়প  কায ম স  হেয়েছ, তেব সানালী সবা ি েপর টাকা ৫ িদেনর মে  

জমা না িদেল আেবদন  বািতল হেয় যােব ( নরায় TC িনেত চাইেল ন ন কের আেবদন/সংেশাধন করেত হেব)।  ছাড়প  দানকারী 

িত ান য মােস ছাড়প  দান করেব সই মাস পয  বতনািদ হণ করেব এবং ভিত হণকারী িত ান েবর িত ােন য পয  

বতন পিরেশাধ আেছ তার পরবত  মাস থেক বতনািদ হণ করেব। 
 

 
 

া:/- 
িসিনয়র িসে ম এনািল   
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 া:/- 
কেলজ পিরদশক 
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