বধর্মান িমউিনিসপয্াল হাই �ুেল উ� মাধয্িমক িবভােগ - িব�ান, কলা এবং
বািণজয্ শাখায় ভিৎতর্র বয্ব�া আেছ। িব�ান িবভােগ সবর্ািধক আসন ২৪০, কলা
িবভােগ সবর্ািধক আসন ৪৫ এবং বািণজয্ শাখায় সবর্ািধক আসন ৪০। বধর্মান
িমউিনিসপয্াল হাই �ুল েথেক মাধয্িমক উৎতীণর্ ছা�েদর জনয্ িব�ান শাখার
�ায় ৮০% আসন সংরিক্ষত। অবিশ� িব�ান শাখার ২০% আসেন অনয্ানয্
িবদয্ালয় েথেক যারা মাধয্িমক উৎতীণর্ হেয়েছ তােদর ভিৎতর্ করা হেব।
•

উ� মাধয্িমক িবভােগর িতনিট শাখায় েয সকল িবষয়গুিলেক ছা�রা �হণ
করেত পারেবঃ-

িব�ান িবভােগ (ইংরাজী মাধয্ম) দু’িট আবিশয্ক ভাষা (বাংলা �থম ভাষা
রূেপ এবং ইংরাজী ি�তীয় ভাষা রূেপ) ছাড়াও অনয্ানয্ িতনিট আবিশয্ক
িবষয় ও একিট অিতির� িবষয়রূেপ েয িবষয়গুিলেক �হণ করেত পারেব১) �থম ভাষা- বাংলা
২) ি�তীয় ভাষা- ইংরাজী
৩) পদাথর্িবদয্া
৪) রসায়নিবদয্া অথবা অথর্নীিত
৫) অ�
৬) জীবিবদয্া
৭) পিরসংখয্ানিবদয্া অথবা ভূেগাল
৮) কি�উটার সাই� অথবা কি�উটার অয্াি�েকশন

িব�ান িবভােগ (ইংরাজী মাধয্ম) দু’িট আবিশয্ক ভাষা (বাংলা �থম ভাষা
রূেপ এবং ইংরাজী ি�তীয় ভাষা রূেপ) ছাড়াও অনয্ানয্ িতনিট আবিশয্ক
িবষয় ও একিট অতির� িবষয়রূেপ েয িবষয়গুিলেক �হণ করেত পারেব১) �থম ভাষা- বাংলা
২) ি�তীয় ভাষা- ইংরাজী
৩) পদাথর্িবদয্া
৪) রসায়নিবদয্া অথবা অথর্নীিত
৫) অ�
৬) জীবিবদয্া
৭) পিরসংখয্ানিবদয্া অথবা ভূেগাল
৮) কি�উটার সাই� অথবা কি�উটার অয্াি�েকশন
কলা িবভােগ (বাংলা ও ইংরাজী মাধয্ম) দু’িট আবিশয্ক ভাষা (বাংলা �থম
ভাষা রূেপ এবং ইংরাজী ি�তীয় ভাষা রূেপ) ছাড়াও অনয্ানয্ িতনিট আবিশয্ক
িবষয় ও একিট অতির� িবষয়রূেপ েয িবষয়গুিলেক �হণ করেত পারেব১) �থম ভাষা- বাংলা
২) ি�তীয় ভাষা- ইংরাজী
৩) দশর্ন
৪) ভূেগাল
৫) সং�ৃত / অথর্নীিত

৬) ইিতহাস অথবা অ�
৭) রা�িব�ান
৮) কি�উটার অয্াি�েকশন
বািণজয্ িবভােগ (বাংলা ও ইংরাজী মাধয্ম) দু’িট আবিশয্ক ভাষা (বাংলা
�থম ভাষা রূেপ এবং ইংরাজী ি�তীয় ভাষা রূেপ) ছাড়াও অনয্ানয্ িতনিট
আবিশয্ক িবষয় ও একিট অতির� িবষয়রূেপ েয িবষয়গুিলেক �হণ করেত
পারেব১) �থম ভাষা- বাংলা
২) ি�তীয় ভাষা- ইংরাজী
৩) কমািসর্য়াল লজ্ অয্া� ি�িলিমনািরজ্ অফ্ অিডিটং
৪) অয্াকাউে�ি�
৫) কি�ং অয্া� টয্াে�শন
৬) অথর্নীিত
৭) িবজ্েনস �ািডজ্
৮) অ�
৯) কি�উটার অয্াি�েকশন
•

ভিৎতর্র েযাগয্তামানঃ

বধর্মান িমউিনিসপয্াল হাই �ুেলর ছা�েদর জনয্ঃ-

১)

িব�ানিবভাগ-

বাংলা

মাধয্ম-

মাধয্িমক

পরীক্ষায়

িব�ােনর

িবষয়গুিলেত অথর্াৎ, জীবনিব�ান, পদাথর্িব�ান এবং অে� ছা�েক ৭৫%
ন�র েপেত হেব (২২৫/৩০০) এবং েমােটর উপর ৭০% ন�র েপেত হেব
(৪৯০/৭০০)
২) বািণজয্ িবভাগ- বধর্মান িমউিনিসপয্াল হাই �ুল েথেক উৎতীণর্ েয
েকান ছা�ই বািণজয্ িবভােগ ভিৎতর্র েযাগয্ বেল িবেবিচত হেব।
৩) কলা িবভাগ- মাধয্িমক পরীক্ষায় েমােটর উপর ৫০% ন�র েপেত
হেব।
১) েয সকল ছা� ভূেগােল নূয্নতম ৫৫% ন�র পােব এবং েমােটর
উপর ৫০% ন�র পােব তারা ভূেগাল িবষয়িট েনওয়ার েক্ষে� েযাগয্ বেল
িবেবিচত হেব।
২) েয সকল ছা� অে� ৬০% ন�র পােব তারা কলা ও বািণজয্
িবভােগ অ� িবষয়িট েনওয়ার েক্ষে� েযাগয্ বেল িবেবিচত হেব।



অনয্ানয্ িবদয্ালয় েথেক আগত ছা�েদর েক্ষে� ভিৎতর্র েযাগয্তামানঃ-

১) িব�ানিবভাগ- বাংলা মাধয্ম- অনয্ানয্ িবদয্ালয় েথেক আগত েয
সকল ছা� িব�ান িবভােগ ভিৎতর্র জনয্ আেবদন করেব, মাধয্িমক বা
সমতুল

পরীক্ষায়

িব�ােনর

িবষয়গুিলেত

অথর্াৎ,

জীবনিব�ান,

পদাথর্িব�ান এবং অে� ছা�েক ৯৫% ন�র েপেত হেব (২৮৫/৩০০)
এবং েমােটর উপর ৯০% ন�র েপেত হেব (৬৩০/৭০০)।

২) বািণজয্ িবভাগ- মাধয্িমক বা সমতুল পরীক্ষায় উৎতীণর্ েয সকল ছা�
েমােটর উপর নূয্নতম ৪০% ন�র পােব (২৮০/৭০০) তারা বািণজয্
িবভােগ ভিৎতর্র েযাগয্ বেল িবেবিচত হেব।
৩) কলা িবভাগ- মাধয্িমক বা সমতুল পরীক্ষায় উৎতীণর্ েয সকল ছা�
েমােটর উপর নূয্নতম ৫৫% ন�র পােব (৩৮৫/৭০০) তারা কলা িবভােগ
ভিৎতর্র েযাগয্ বেল িবেবিচত হেব।
১) েয সকল ছা� ভূেগাল এবং অে� নূয্নতম ৬০% ন�র পােব,
তারা এই দু’িট িবষয়েক বা তার েকান একিটেক আবিশয্ক বা অিতির�
িবষয়রূেপ �হণ করেত পারেব।

তপশীল জািত ,তপশীল উপজািত, অনয্ানয্ অন�সর ে�ণী
ও শারীিরক �িতব�ী ছা�রা (বধর্মান িমউিনিসপয্াল হাই
�ুল েথেক মাধয্িমক উৎতীণর্ েয সকল ছা� িব�ান িবভােগ
ভিৎতর্ হেব, তারা বয্তীত) উ� মাধয্িমক িবভােগ ভিৎতর্র জনয্
�িতিট শাখায় ৫% হাের ন�েরর েক্ষে� ছাড় পােব।
• উ� মাধয্িমক িবভােগ ২০১৭- ২০১৮ িশক্ষাবেষর্ ভিৎতর্র জনয্ �েদয়
মািহনার িববরণ:পরীক্ষাগার িনভর্র িবষয়গুিলর েক্ষে� �েদয় মািহনার পিরমাণঃ
পরীক্ষাগার িনভর্র নয় এমন িবষয়গুিলর েক্ষে� �েদয় মািহনার পিরমাণঃ
েয সকল িব�ান িবভােগর ছা� কি�উটার সাই� বা কি�উটার
অয্াি�েকশন েনেব, তােদর েক্ষে� �েদয় মািহনার িববরণঃ-

দাির�য্সীমার নীেচ বসবাসকারী ছা�েদর �েদয় মািহনার িববরণঃেয সকল ছা� িবদয্ালেয়র সাইেকল �য্াে� সাইেকল রাখেব তােদর ২
বছেরর জনয্ অতির� ২০০ টাকা িদেত হেব।
েয সকল ছা� একাদশ ে�ণীেত ভিৎতর্র জনয্ আেবদন করেব তারা আেবদন
পে�র সােথ ২ কিপ চালােনর ি��- আউট �হণ করেব। ি��- আউেটর �থম
কিপিট ছা� িনেজর কােছ রাখেব ও ভিৎতর্র সমেয় তা অিফস ঘের েদখােব।
চালােনর ি�তীয় কিপিট বধর্মান েস�াল েকা- অপােরিটভ বয্াে� (�ধান শাখা,
িজ িট েরাড, বধর্মান) জমা েদেব।
একাদণ

ে�ণীেত

ভিৎতর্র

জনয্

www.bmhschool.com ________

আেবদন

প�

িবদয্ালেয়র

ওেয়বসাইট

তািরখ েথেক _______ তািরখ পযর্�।

িবদয্ালেয়র েনািটস েবােডর্ এবং ওেয়বসাইেট ছাে�র নাম তািলকাভু� েহায়ার
পরই বধর্মান েস�াল েকা- অপােরিটভ বয্াে� (�ধান শাখা, িজ িট েরাড,
বধর্মান) টাকা জমা েদেব। সকল ছা�েক ভিৎতর্র িনয়মাবলী এবং আেবদন প�
পূরণ করার িনয়মাবলী ভােলা কের েদেখ িনেত বলা হে�।
•

২০১৭- ২০১৮ িশক্ষাবেষর্ একাদশ ে�ণীেত ভিৎতর্র িনয়মাবলী ও প�িতঃ-

১) অনলাইেন ভিৎতর্র জনয্ েযমন আেবদন করা যােব, েতমিন িবদয্ালেয়র
অিফস েথেক ফমর্ সং�হ করা যােব।
২) ছাে�র নাম মাধয্িমক বা সমতুল পরীক্ষায় অয্াডিমট কােডর্ েযরূপ আেছ,
িঠক েসরূপ িলখেত হেব (বড় হােতর অক্ষের)।

৩) তপশীল জািত ,তপশীল উপজািত, অনয্ানয্ অন�সর ে�ণী ও শারীিরক
�িতব�ী ছা�েদর িনিদর্� কয্াটাগির উে�খ করেত হেব এবং ভিৎতর্র সমেয়
�েয়াজনীয় শংসাপে�র (অিরিজনাল কিপ) েদখােত হেব।
৪) অয্াডিমট কােডর্ জ� তািরখ যা দাওয়া আেছ েসিট িলখেত হেব।
৫) ছা�েদর নাম তািলকাভু� করার েক্ষে� মাধয্িমক বা সমতুল পরীক্ষায় �া�
ন�রেকই িবেবচনা করা হেব।
৬) েয সকল ছা� মাধয্িমক বা সমতুল পরীক্ষায় ২০১৫ সােল বা তার আেগ
উৎতীণর্ হেয়ছ, তারা ২০১৭- ২০১৮ িশক্ষাবেষর্ একাদশ ে�ণীেত ভিৎতর্র জনয্
ইেবিচত হেব না।
৭) যিদ েকান ছা� �ারা �দৎত তথয্ িমথয্া বেল �মািণত হয়, তাহেল িবদয্ালয়
কতৃর্পক্ষ েসই আেবদন প�� বািতল কের েদেব। ভিতর্র েক্ষে� িবদয্ালয়
কতৃর্পেক্ষর িস�া�ই চূড়া�।
৮) িবদয্ালয় কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক চূড়া�রূেপ অনুেমািদত না হওয়া পযর্� ছাে�র ভিৎতর্
চূড়া�রূেপ গণয্ হেব না।
৯) আেবদন পে�র সােথ সকল ছা�েক বাধয্তামূলকভােব তার ই- েমল
অয্াে�স িদেত হেব।
১০) অনলাইন আেবদনপ� েকবলমা� িবদয্ালেয়র িনজ� ওেয়বসাইট েথেক
সং�হ করেত হেব।
১১) অনলাইন আেবদন প� সং�হ করেত হেবঃ “Click here for online
submission of Application Form”

১২) একাদশ ে�ণীেত ভিৎতর্র জনয্ (িব�ান, কলা এবং বািণজয্ শাখায়) পৃথক
পৃথক আেবদন করেত হেব।
১৩) আেবদন পে�র মূলয্ ৩০ টাকা। ভিৎতর্র সমেয় ওই অথর্ িদেত হেব।
১৪) েয সকল ছা� একাদশ ে�ণীেত ভিৎতর্র জনয্ আেবদন করেব তারা আেবদন
পে�র সােথ ২ কিপ চালােনর ি��- আউট �হণ করেব। ি��- আউেটর �থম
কিপিট ছা� িনেজর কােছ রাখেব ও ভিৎতর্র সমেয় তা অিফস ঘের েদখােব।
চালােনর ি�তীয় কিপিট বধর্মান েস�াল েকা- অপােরিটভ বয্াে� (�ধান শাখা,
িজ িট েরাড, বধর্মান) জমা েদেব।
 �াথিমক পযর্ােয়র েমধাতািলকা িবদয্ালেয়র েনািটসেবােডর্ এবং
ওেয়বসাইেট েদওয়া হেব। যিদ এই তািলকায় েকান �িট থােক,
তাহেল িনিদর্� সমেয়র মেধয্ ছা�েক তৎক্ষনাৎ �মাণসহ িবদয্ালয়
কতৃর্পেক্ষর দৃি�েত আনার জনয্ বলা হে�। িনিদর্� সময় অিত�া� হেয়
যাওয়ার পর �িটপূণর্ আেবদনপ�েক সংেশাধেনর সুেযাগ েদওয়া হেব
না। তাই আেবদন প� পিরপূরেণর েক্ষে� সতকর্তা অবল�ন করেত
বলা হে�।
• ভিৎতর্র িব�ি�ঃ ভিৎতর্র �ি�য়ার িনঘর্�ঃতািরখ

মাধয্িমক

পরীক্ষার

ফলাফল �কােশর িদন

সময়

সে�য্ ৬ টা

�থম

�কাশ

িনঘর্�

েমধাতািলকা

িমউিনিসপয্াল

(বধর্মান

হাই

�ুেলর ছা�েদর জনয্

মাধয্িমক

পরীক্ষার

ফলাফল �কােশর ৪
িদন পর

ভিৎতর্র জনয্ িনিদর্� ২
িদন

(বধর্মান িমউিনিসপয্াল

েবলা ১১ টা

পরীক্ষার

েমধাতািলকা

�কাশ (অনয্ানয্ �ুেলর
ছা�েদর জনয্)

েবলা ১১ টা েথেক বধর্মান েস�াল েকাদুপুর ১ টা

হাই �ুেলর ছা�েদর
জনয্,

�থম

অপােরিটভ

বয্াে�

চালান ও িফজ্ জমা

ফল

�কােশর িদন েথেক ৩
িদন পযর্�)

ভিৎতর্র িদন

েবলা ১১ টা েথেক আেবদনপ� ও অনয্ানয্

ভিৎতর্র িদন

েবলা ১১ টা েথেক অয্াডিমশন

দুপুর ২ েটা

দুপুর ২ েটা

তথয্ যাচাই

েরিজ�াের

অিভভাবেকর �াক্ষর

সাধারণত, CBSE Board- এর ফলাফল ICSE Board- এর ফলাফল
�কােশর পর �কািশত হয়। তাই, ৩৫িট আসন ICSE Board- এর এবং
অনয্ানয্ Board- এর জনয্ (িব�ান শাখা- ইংরাজী মাধয্ম) সংরিক্ষত
থাকেব। অবিশ� ৫িট আসন CBSE Board- এর ফলাফল �কািশত হওয়ার
পর �কািশত হেব। যিদ CBSE Board- এর ছা�েদর যেথ� সংখয্ক
আেবদন প�র �ারা ওই ৫িট আসন পূরণ করা না যায়, তাহেল ওই ৫িট
আসন �থম েমধাতািলকার (িব�ান িবভাগ- ইংরাজী মাধয্ম) আসেনর
সােথ যু� হেব।
• অনলাইন ভিৎতর্ �ি�য়ার প�িতঃ-

১) েঘািষত আসেনর ে�িক্ষেত ও �া� ন�েরর িভিৎতেত িব�ান, কলা ও
বািণজয্ িবভােগর �থম েমধাতািলকািট �কািশত হেব।
২) �থম েমধাতািলকায় তািলকাভু� ছা�রা বধর্মান েস�াল েকাঅপােরিটভ বয্াে� িফজ্ জমা েদেব।
৩) েমধাতািলকায় তািলকাভু� ছা�রা তার িনজ� চালান কিপ, মাকর্িশট,
অয্াডিমট,

�ুল- িলিভং

সািটর্িফেকট

জািতগত

সংসাপ�

ইতয্ািদ

অিরিজনাল ও একিট কের ফেটাকিপ িনেয় িবদয্ালেয়র অিফস ঘের হািজর
হেব তথয্গুিল যাচাইেয়র জনয্।
৪) আেবদন পে�র একিট ি��- আউট সে� আনেত বলা হে�। �থম
েমধাতািলকার ভিৎতর্ �ি�য়া স�ূণর্ হওয়ার পর যিদ েকান শাখায় েঘািষত
আসন পিরপূরণ না হয়, েসেক্ষে� ি�তীয় েমধাতািলকা �কািশত হেব।
৫) অয্াডিমশন িফজ্ উপের উি�িখত প�িত অনুসাের বয্াে� জমা িদেত
বলা হে�।
৬) আেবদন প� যাচাইেয়র জনয্ িনিদর্� িদেন �েয়াজনীয় তথয্ািদ জমা
িদেত হেব।
৭) ** যিদ েকােনা আেবদনকারী ইিতমেধয্ই �থম পযর্ােয়র ভিতর্
�ি�য়ায় িনবর্ািচত হওয়ার পর অনয্ শাখায় ( িব�ান, কলা বা বািণজয্
শাখায়) আেবদন করেত ই�ুক হয়, যার নাম ভিৎতর্র ি�তীয় পযর্ায়
�কািশত েমধাতািলকায় িনবর্ািচত হেয়েছ, তখন েসই আেবদনকারীেক
তার পূবর্বতর্ী আেবদন বািতল করার জনয্ পুনরায় আেবদন করেত হেব।
িনজ� �াক্ষর এবং অিভভাবেকর �াক্ষর সহ িনিদর্� িদেন ি�তীয় শাখায়
ভিৎতর্র লেক্ষয্ �েয়াজনীয় তথয্ (যাচাইেয়র জনয্) িবদয্ালেয় জমা িদেত
হেব।

৮) যিদ েকান শাখায় আসন খািল থােক, একই প�িত অনুসরণ কের ভিৎতর্
�ি�য়া চালনা করা হেব।
৯) �েতয্কবার

Verification এর

পের িবদয্ালেয়র অিফিসয়াল ওেয়বসাইট

িট যাচাই করেত বলা হে�।
• বয্াে� ভিৎতর্র িফজ্ জমা েদওয়ার পর যাচাইেয়র জনয্ েয সকল তথয্
িবদয্ালেয় জমা িদেত হেবঃ১) িনজ� �াক্ষর সহ মাধয্িমক বা সমতুল পরীক্ষার মাকর্শীট এবং িনজ�
�াক্ষর সহ তপশীল জািত, তপশীল উপজািত, অনয্ানয্ অন�সর ে�নী
িকংবা শারীিরক �িতব�ী স�ি�ত শংসাপ�।
২) িনজ� �াক্ষর সহ েডট অফ্ বােথর্র �মাণপ� (েযমন- অয্াডিমট
কাডর্)।
৩) উি�িখত সকল নিথর অিরিজনাল কিপ িবদয্ালেয় জমা িদেত হেব
Verification এর সমেয়।

VERIFICATION এর সমেয় যিদ েকান আেবদনপে�র
তথয্ িমথয্া বা �িটপূণর্ �মািণত হয়, তৎক্ষণাৎ
অথর্েফরত বয্তীতই ওই আেবদনকারীর ভিৎতর্ বািতল
করা হেব এবং তার আসনিট খািল আসন িহসােব
িবেবিচত হেব।

