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ভ্রমণ সম্মতি ফম্ম
Excursion consent form
শরিয় শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীগণ
অনুগ্রহ করর ভ্রমরণর জন্য ভ্রমণ সম্মশত ফম্মটি ইংররশজরত িূরণ করুন যষার শিস্ষাশরত নীরে দদয়ষা আরে।    
এই ফম্মটি নীরে উরলেখ করষা তষাশররখর মর্্য স্কু রে শফশররয় শদরিন।

Information for completion by organising teacher 
ভ্রমন অােয়াজনকারী তিক্ষক দ্ারা পূরণ করার ব্যপাের িথ্য
Name of student

েষাররের নষাম
Excursion destination

ভ্রমরণর গন্তি্য
Excursion date/s
ভ্রমরণর তষাশরখ/গুরেষা

From: 
এই তষাশরখ হরত

To: 
এই তষাশরখ িয্মন্ত

Date for return of consent form
সম্মশত ফম্ম দফরত িষাঠষারনষার 

তষাশরখ
Other activities in this excursion (এই ভ্রমেণ অন্যান্য তরিয়াকলাপ)

No other activities
অন্য দকষানও শরিয়ষাকেষাি দনই 

Overnight excursion
রষারতর ভ্রমণ 
Travel by air
আকষািিরে ভ্রমণ 

Swimming activities
সাষাতষাররর শরিয়ষাকেষাি 

Water activities
িষাশনর মর্্য কষায্মরিম 
Travel insurance
ভ্রমণ িীমষা

তপিামািা/যত্নদানকারীেদর সম্মতি (Parent/carer consent)
এই ভ্রমণ সম্পশক্ম ত নীরের ককবল প্াসতগিক িষাক্সগুরেষারত টিক শদন 
Please tick only the relevant boxes below regarding this excursion

আশম এই ভ্রমণ সম্পশক্ম ত শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীরদর জন্য তে্য ির়েশে 
I have read the parent/carer information regarding this excursion

আশম রষারতর ভ্রমণ সম্পরক্ম  িরষামি্ম ির়েশে 
I have read the overnight excursion advice

আশম 'সাষাতষার শরিয়ষাকেষাি সম্পরক্ম  িরষামি্ম ফম্ম' িূরণ কররশে এিং এটি এই ফরম্মর সষারে সংযুক্ত কররশে  
I have completed the ‘Swimming activity advice form’ and it is attached
আশম 'িষাশনর মর্্য শরিয়ষাকেষাি সম্পরক্ম  িরষামি্ম ফম্ম' িূরণ কররশে এিং এটি এই ফরম্মর সষারে সংযুক্ত কররশে
I have completed the ‘Water activity advice form’ and it is attached

আশম ভ্রমণ িীমষার ি্যিস্ষা কররশে 
I have arranged travel insurance
আমষার সন্তষারনর এই ভ্রমরণর জন্য অশতশরক্ত শকেু শজশনরের রিরয়ষাজন ররয়রে। আশম 'দমশিরকে ইনফররমিন 
ফম্ম' িূরণ কররশে এিং এটি এই ফরম্মর সষারে সংযুক্ত কররশে
I have completed the ‘Medical information form’ and it is attached

(নীরের দকিে একটি িষাক্স শেশনিত করুন এিং অন্যটি ফা ষাকষা রষাখুন)
আশম আমষার সন্তষানরক আসন্ন স্কু ে ভ্রমরণ অংি শনরত সম্মশত জষানষাই 
I consent to my child participating in the forthcoming school excursion

আশম আমষার সন্তষানরক আসন্ন স্কু ে ভ্রমরণ অংি শনরত সম্মতি তদই না 
I do not consent to my child participating in the forthcoming school excursion

শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীর নষাম  
(অনুগ্রহ করর ি়ে অক্রর শেখুন) Name of parent/carer

শিতষামষাতষা/যত্নদষানকষারীর স্ষাক্র 
Signature of parent/carer

তষাশরখ
Date

কেতলেফান কদাভাষী কসবাব্যবস্া
আিনষার যশদ আরও তরে্যর রিরয়ষাজন হয় তরি অনুগ্রহ করর স্কু রে কে করুন। আিনষার অনুসন্ষারন আিনষারক সহষায়তষা 
করষার জন্য যশদ একজন দদষাভষােীর রিরয়ষাজন হয় তরি অনুগ্রহ করর 131 450 নম্বরর দেশেরফষান দদষাভষােী িশররেিষায় কে 
করুন এিং আিনষার ভষােষায় একজন দদষাভষােীর জন্য শজজ্ষাসষা করুন। অিষাররের স্কু রে দফষান কররি এিং করেষািকেরন 
আিনষারক সহষায়তষা করষার জন্য েষাইরন একজন দদষাভষােীর ি্যিস্ষা কররি। এই িশররেিষা আিশন শিনষামূরে্য িষারিন।
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