Online Admission Procedure:
১। আবফদনকাযীযা ককফর ভাত্র অনরাইন (Vide G.O. No 500-Edn( CS) / 10M95/16 Dt.08.05.2017) এ আবফদন
২।

প্রবেেক

ননয়ভাফরী
বে।

ছাত্রীবক

পভম

কযবে াযবফ।

ূযণ কযায আবে অনরাইন াইবে

Online Admission Procedure 2018

প্রদত্ত াধাযণ

বার বাবফ কদবে ননবে ফরা

৩। অনরাইবন General ককাবময জনে পভম নপরা কযবে কেবর ১০+২ া বে
বফ।

ফধমভান নফশ্বনফদোরয় উবেনেে কমবকান স্বীকৃে

কফার্ম/ কাউনির কেবক

২০১৮, ২০১৭, ২০১৬, ও ২০১৫ াবর (১০+২) উচ্চভাধেনভক
যীক্ষায় উত্তীণম ছাত্রীযা আবফদন কযবে াযবফ।

ফা ভেুরে

৪।পভম নপরাবয কযনজবেন নপ কজনাবযর ককাবম এফং অনাম ককাবম ২০০ োকা।
৫। পভম নপরাবয কযনজবেন নপ (Fees) অনরাইবন (Debit card / Credit card /
Net Banking ) ভাধেবভ যানয
জভা নদবে বফ (পভম নপরাবয কযনজবেণ
নপ ককান বাবফই কবরবজ জভা কদওয়া মাবফ না)।
৬। অনাম ককাবম একজন ছাত্রী ফমানধক ৫ টি নফলবয় আবফদন কযবে াযবফ।
৭। আবফদন কযবরই বনত্তম ওয়া মাবফ না। শুধুভাত্র কভধাোনরকা বু ক্ত ছাত্রীযা
কভধায নবনত্তবে (Merit List) On-Line

এয ভাধেবভ বনত্তম য ুবমাে াবফ।

৮।

অনরাইবন

অনাবময

পভম

নপরা

কযবে

কেবর

উচ্চভাধেনভক

ফা

ভেুরে

যীক্ষায় নুনেেভ ৪৫% নম্বয কবে বফ। নযবফনফদো ফাবদ কম াাঁচটি নফলবয়
ফবচবয় কফী নম্বয আবছ োয াবে কম নফলয়টি অনাম নাবফ কনবফ োয নম্বয
কমাে কবয Merit Point বফ।
৯।

মনদ

উচ্চভাধেনভক

ফা

ভেুরে

যীক্ষায়

দমন,

যাষ্ট্রনফজ্ঞান,

ইনো,

নক্ষানফজ্ঞান, ংস্কৃে, ভাজনফদো না োবক, োবরও আবফদনকাযী এই
নফলয়
গুনরবেও অনরাইবন অনাবময জনে আবফদন কযবে াযবফ এফং কবক্ষবত্র
নযবফনফদো ফাবদ কম াাঁচটি নফলবয় ফবচবয় কফী নম্বয আবছ কই নফলয় গুনরয
নম্বয কমাে কবয Merit Point বফ।
১০। অনাম ফা কজনাবযর ককাবম বূ বোর নফলয় ননবে বর উচ্চভাধেনভক ফা ভেুরে
যীক্ষায় বূ বোবর উত্তীণম বে বফ অেফা েনণে নফলবয় উত্তীণম বরই আবফদন কযা
মাবফ।
১১। বূ বোর অনাবময কক্ষবত্র উচ্চভাধেনভক ফা ভেুরে যীক্ষায় বূ বোর নফলবয়
কভবক্ষ ৪৫ োং নম্বয োকবে
বফ অেফা উচ্চভাধেনভবক েনণে নফলবয়
কভবক্ষ ৪৫ োং নম্বয োকবর োযাও বূ বোর নফবয় আবফদন কযবে াযবফ।
১২। যাজে স্তবয কেবরায়াড়যা কপােম ককাোয় াম্মাননক ককাবম প্রেভ ফবলম বনেম য
জনে নফবফনচে বফ, মনদ উচ্চ ভাধেনভক ফা ভেুরে যীক্ষায় া ভাকম 
স্বীকৃে কেরায উমুক্ত প্রভাণ ত্র োবক। কজরা স্তবযয কেবরায়াড়যা কপােম ককাোয়
কজনাবযর ককাবম প্রেভ ফবলম বনেম য জনে নফবফনচে বফ, মনদ উচ্চ ভাধেনভক ফা
ভেুরে যীক্ষায় া ভাকম   স্বীকৃে কেরায উমুক্ত প্রভাণ ত্র োবক।
১৩। প্রেবভ একটি Provisional

Merit List প্রকানে বফ। এই

List-এ ককান

আবফদন কানযয আবফদন বত্র মনদ ককান বু র-ত্রুটি োবক, োবর ২৪ ঘন্টায ভবধে

On-Line

এ ননবজয Profile-এ Login কবয ংবাধন ফা ংবমাজন কযবে

াযবফ ফা কবরজ কত্তৃমবক্ষয বে কমাোবমাে কযবফ।
১৪। Provisional

Merit List ংবানধে ওয়ায য Final Merit List প্রকানে

বফ। Final Merit List প্রকানে ওয়ায য আয ককান ংবাধন ফা ংবমাজন
বফ না।
১৫। Final Merit List

প্রকানে ওয়ায বে বে বনেম প্রনিয়া

শুরু বফ।

Subject –এয Intake Capacity অনুমায়ী ননফমানচে ছাত্রীবদয SMS কবয OnLine Payment –মাধ্যমম ভর্ত্তির জন্য জান্ামন্া হমব। SMS াওয়ায য েবক
৪৮ ঘন্টায ভবধে বনত্তম বে বফ, অনেোয় োবদয বনত্তম য ুবমাে Automaticaly
ফানের ফবর েনে বফ।
১৬। বববববনত্তম কনওয়ায জনে SMS মাওয়ায য ককান Applicant মনদ নফলয়টি
Honors / General নাবফ না ননবে চায় োবর ইবে কযবর োয Profile এ
নেবয় Decline কযবে াযবফ।

১৭।On-Line Payment করার পর ২৪(চর্ত্িশ) ঘন্টার মমধ্য (Working
Day) সমস্ত Original Document, On-Line Payment রর্ত্শদ এবং OnLine Application Formএর দু-কর্ত্প Self Attested কমর কমেমজ
Verification এর জন্য অবশযই আসমে হমব।
এছাড়াও, Verification-এর সময় র্ত্ন্ম্নর্ত্ের্ত্িে শংসাপত্র গুর্ত্ের Original
দদিামে হমব। ও এমদর Xerox Copy র্ত্ন্ময় আসমে হমব।
ক)ভাধেনভক ফা ভেুর যীক্ষায অোর্নভে কার্ম ও ভাকম ীে।

ে)

উচ্চভাধেনভক ফা ভেুর যীক্ষায অোর্নভে কার্ম ও ভাকম ীে , স্কুর নরনবং

াটিমনপবকে।
ে)
নননদম ষ্ট

SC/ST/OBC-A/OBC-B
দপ্তয

প্রদত্ত

Differently

ংযক্ষন ংাত্র

Abed

ককফর ভাত্র

বর
গ্রাে

নিভফে

যকাবযয

বফ।ঘ।জন্ম

োনযবেয

প্রভাণত্র।

র্ত্বিঃ দ্রিঃ১) আবফদনকাযীবদয েুফ েম কোয াবে On-Line ফমি পুরণ করমে হমব।
ফাইন্াে সাবর্ত্মশমন্র আমে ফমমি কদওয়া েেে গুনর বার কবয কদেবে বফ।
নননদম ষ্ট ভবয়য ভবধে ঠিক Fees জভা না নদবর আবফদন ত্র ফানের বয় মাবফ।
আবফদনকাযীবদয েবেে বু র োকবর কম ককান ভবয় োবদয আবফদন ত্র ফা বনেম
ফানের বফ, প্রদত্ত অেম কপযৎ কদওয়া বফনা।
২) Pure কজনাবযবরয ক্লা শুয বফ কার ৮ োয় এফং ক্লাব উনিে োকা
ফাধেো ভুরক।অনাবময

ক্লা শুরু বফ কার ১০ োয় এফং ক্লাব উনিে োকা

ফাধেো ভুরক ।
**** Online বনেম ংিান্ত ককাবনা ভোয ম্মুেীন বর যানয ননন্মনরনেেকবরবজয
Help Desk No এ কমাোবমাে কযবে বফ।
Teacher in-charge: 9830537352
Administrative Staff: 9614607433

(ডিঃ সসয়দ সার্ত্জদুে ইসোম)
অধেক্ষ
আযাভফাে োরম কবরজ

Mob: 9434355448

