বধমান
�
িমউিনিসপ�াল হাই �ুেল উ� মাধ�িমক িবভােগ – িব�ান, কলা এবং
বািনজ� শাখায় ভিত�র ব�ব�া আেছ।
উ� মাধ�িমক িবভােগর িতন�ট শাখায় েয সকল িবষয়�িলেক ছা�রা �হণ
করেত পারেবঃিব�ান িবভােগ (ইংরাজী মাধ�ম) দু’�ট আবিশ�ক ভাষা (বাংলা �থম ভাষা
�েপ এবং ইংরাজী ি�তীয় ভাষা �েপ) ছাড়াও অন�ান� িতন�ট আবিশ�ক
িবষয় ও এক�ট অিতির� িবষয়�েপ েয িবষয়�িলেক �হণ করেত
পারেব১) �থম ভাষা- বাংলা
২) ি�তীয় ভাষা- ইংরাজী
৩) পদাথিবদ�া
�
৪) রসায়নিবদ�া অথবা অথনীিত
�
৫) অ�
৬) জীবিবদ�া
৭) পিরসংখ�ানিবদ�া অথবা ভূ েগাল
৮) ক��উটার সাই� অথবা ক��উটার অ�াি�েকশন
কলা িবভােগ (বাংলা ও ইংরাজী মাধ�ম) দু’�ট আবিশ�ক ভাষা (বাংলা �থম
ভাষা �েপ এবং ইংরাজী ি�তীয় ভাষা �েপ) ছাড়াও অন�ান� িতন�ট
আবিশ�ক িবষয় ও এক�ট অতির� িবষয়�েপ েয িবষয়�িলেক �হণ
করেত পারেব-

১) �থম ভাষা- বাংলা
২) ি�তীয় ভাষা- ইংরাজী
৩) দশন�
৪) ভূ েগাল
৫) সং�ৃত / অথনীিত
�
৬) ইিতহাস অথবা অ�
৭) রা�িব�ান
৮) ক��উটার অ�াি�েকশন
বািণজ� িবভােগ (বাংলা ও ইংরাজী মাধ�ম) দু’�ট আবিশ�ক ভাষা (বাংলা
�থম ভাষা �েপ এবং ইংরাজী ি�তীয় ভাষা �েপ) ছাড়াও অন�ান� িতন�ট
আবিশ�ক িবষয় ও এক�ট অতির� িবষয়�েপ েয িবষয়�িলেক �হণ
করেত পারেব১) �থম ভাষা- বাংলা
২) ি�তীয় ভাষা- ইংরাজী
৩) কমািসয়াল
�
লজ্ অ�া� ি�িলিমনািরজ্ অফ্ অিড�টং
৪) অ�াকাউে���
৫) কি�ং অ�া� ট�াে�শন
৬) অথনীিত
�
৭) িবজেনস
�ািডজ্
্

৮) অ�
৯) ক��উটার অ�াি�েকশন
•

ভি��র েযাগ�তামানঃ

বধমান
�
িমউিনিসপ�াল হাই �ুেলর ছা�েদর জন�ঃ-

১) িব�ানিবভাগ-

বাংলা মাধ�ম-

মাধ�িমক পরী�ায় িব�ােনর

িবষয়�িলেত অথাৎ,
� জীবনিব�ান, পদাথিব�ান
�
এবং অে� ছা�েক
৭৫% ন�র েপেত হেব (২২৫/৩০০) এবং েমােটর উপর ৭০% ন�র
েপেত হেব (৪৯০/৭০০)
২) বািণজ� িবভাগ- বধমান
�
িমউিনিসপ�াল হাই �ুল েথেক উ�ীণ � েয
েকান ছা�ই বািণজ� িবভােগ ভি��র েযাগ� বেল িবেবিচত হেব।
৩) কলা িবভাগ- মাধ�িমক পরী�ায় েমােটর উপর ৫০% ন�র েপেত
হেব।
১) েয সকল ছা� ভূ েগােল নূ�নতম ৫৫%

ন�র পােব এবং

েমােটর উপর ৫০% ন�র পােব তারা ভূ েগাল িবষয়�ট েনওয়ার ে�ে�
েযাগ� বেল িবেবিচত হেব।
২) েয সকল ছা� অে� ৬০% ন�র পােব তারা কলা ও বািণজ�
িবভােগ অ� িবষয়�ট েনওয়ার ে�ে� েযাগ� বেল িবেবিচত হেব।



অন�ান�

িবদ�ালয়

েযাগ�তামানঃ-

েথেক

আগত

ছা�েদর

ে�ে�

ভি��র

১) িব�ানিবভাগ- বাংলা মাধ�ম - িব�ান িবভােগ ভি��র জন�
মাধ�িমক বা সমত� ল পরী�ায় িব�ােনর িবষয়�িলেত অথাৎ,
�
জীবনিব�ান, পদাথিব�ান
�
এবং অে� ছা�েক ৯০% ন�র েপেত হেব
(২৭০/৩০০) এবং েমােটর উপর ৯০% ন�র েপেত হেব (৬৩০/৭০০)।
২) বািণজ� িবভাগ- মাধ�িমক বা সমত� ল পরী�ায় উ�ীণ � েয সকল
ছা� েমােটর উপর নূ�নতম ৪০% ন�র পােব (২৮০/৭০০) তারা
বািণজ� িবভােগ সরাসির ভি��র জন� েযাগ� বেল িবেবিচত হেব।

৩) কলা িবভাগ- মাধ�িমক বা সমত� ল পরী�ায় উ�ীণ � েয সকল ছা�
েমােটর উপর নূ�নতম ৫৫% ন�র পােব (৩৮৫/৭০০) তারা কলা
িবভােগ সরাসির ভি��র জন� েযাগ� বেল িবেবিচত হেব।

১) েয সকল ছা� ভূ েগাল এবং অে� নূ�নতম ৬০% ন�র পােব,
তারা এই দু’�ট িবষয়েক বা তার েকান এক�টেক আবিশ�ক বা অিতির�
িবষয়�েপ �হণ করেত পারেব।

তপশীল জািত ,তপশীল উপজািত, অন�ান� অন�সর
ে�ণী ও শারীিরক �িতব�ী ছা�রা (বধমান
�
িমউিনিসপ�াল

হাই �ুল েথেক মাধ�িমক উ�ীণ � েয সকল ছা� িব�ান

িবভােগ ভি�� হেব, তারা ব�তীত) উ� মাধ�িমক িবভােগ
ভি��র জন� �িত�ট শাখায় ৫% হাের ন�েরর ে�ে� ছাড়
পােব।
• উ� মাধ�িমক িবভােগ ২০১৮- ২০১৯ িশ�াবেষ � ভি��র জন� �েদয়
বাৎসিরক ফী-এর িববরণ:-

পরী�াগার িনভ�র িবষয়�িলর ে�ে� �েদয় বাৎসিরক ফী-এর পিরমাণঃ
পরী�াগার িনভ�র নয় এমন িবষয়�িলর ে�ে� �েদয় বাৎসিরক ফী-এর
পিরমাণঃ
েয সকল িব�ান িবভােগর ছা� ক��উটার সাই� বা ক��উটার
অ�াি�েকশন েনেব, তােদর ে�ে� �েদয় বাৎসিরক ফী-এর িববরণঃদাির��সীমার নীেচ বসবাসকারী ছা�েদর �েদয় বাৎসিরক ফী-এর
িববরণঃেয সকল ছা� িবদ�ালেয়র সাইেকল ��াে� সাইেকল রাখেব তােদর ২
বছেরর জন� অিতির� ২০০ টাকা িদেত হেব।
েয সকল ছা� একাদশ ে�ণীেত ভি��র জন� আেবদন করেব তারা আেবদন
পে�র সােথ ২ কিপ চালােনর ি��- আউট �হণ করেব। ি��- আউেটর
�থম কিপ�ট ছা� িনেজর কােছ রাখেব ও ভি��র সমেয় তা অিফস ঘের
েদখােব। চালােনর ি�তীয় কিপ�ট বধমান
�
েস�াল েকা- অপাের�টভ ব�াে�
(�ধান শাখা, �জ �ট েরাড, বধমান)
�
জমা েদেব।
একাদশ ে�ণীেত ভি��র জন� িবদ�ালেয়র ওেয়বসাইট

www.bmhschool.com

৬/৬/২০১৮ তািরখ েথেক ১৩/০৬/২০১৮ তািরখ পয�
� অনলাইেন আেবদন
করা যােব।
িবদ�ালেয়র েনা�টস েবােড� এবং ওেয়বসাইেট ছাে�র নাম অনুেমািদত হওয়ার
পরই বধমান
�
েস�াল েকা- অপাের�টভ ব�াে� (�ধান শাখা, �জ �ট েরাড,
বধমান)
�
টাকা জমা েদেব। সকল ছা�েক ভি��র িনয়মাবলী এবং আেবদন
প� পূরণ করার িনয়মাবলী ভােলা কের েদেখ িনেত বলা হে�।
•

২০১৮- ২০১৯ িশ�াবেষ � একাদশ ে�ণীেত ভি��র িনয়মাবলী ও
প�িতঃ-

১) অনলাইেন ভি��র জন� েযমন আেবদন করা যােব, অসুিবধা হেল
সহেযািগতার জন� িবদ�ালেয়র ‘েহ� েড�ʼ থাকেব।
২) ছাে�র নাম মাধ�িমক বা সমত� ল পরী�ায় অ�াডিমট কােড� েয�প আেছ,
�ঠক েস�প িলখেত হেব (বড় হােতর অ�ের)।
৩) তপশীল জািত ,তপশীল উপজািত, অন�ান� অন�সর ে�ণী ও শারীিরক

�িতব�ী ছা�েদর িনিদ� � ক�াটাগির উে�খ করেত হেব এবং ভি��র সমেয়
�েয়াজনীয় শংসাপে�র (অির�জনাল কিপ) েদখােত হেব।
৪) অ�াডিমট কােড� জ� তািরখ যা েদওয়া আেছ েস�প িলখেত হেব।
৫) ছা�েদর নাম তািলকাভ�� করার ে�ে� মাধ�িমক বা সমত� ল পরী�ায়
(ক��উটার িবষয় বােদ) �া� ন�রেকই িবেবচনা করা হেব।
৬) েয সকল ছা� মাধ�িমক বা সমত� ল পরী�ায় ২০১৬ সােল বা তার আেগ
উ�ীণ � হেয়ছ, তারা ২০১৮- ২০১৯ িশ�াবেষ � একাদশ ে�ণীেত ভি��র জন�
িবেবিচত হেব না।
৭) যিদ েকান ছা� �ারা �দ� তথ� িমথ�া বেল �মািণত হয়, তাহেল িবদ�ালয়
কতৃপ
� � েসই আেবদন প� বািতল কের েদেব। ভিত�র ে�ে� িবদ�ালয়
কতৃপ
� ে�র িস�া�ই চূ ড়া�।
৮) িবদ�ালয় কতৃপ
� � কতৃক
� চূ ড়া��েপ অনুেমািদত না হওয়া পয�
� ছাে�র
ভি�� চূ ড়া��েপ গণ� হেব না।
৯) আেবদন পে�র সােথ সকল ছা�েক বাধ�তামূলকভােব তার ই- েমল
অ�াে�স িদেত হেব।
১০)

অনলাইন

আেবদনপে�র

ও

চালােনর

‘হাড�-কিপ/ি��-আউটʼ

েকবলমা� িবদ�ালেয়র িনজ� ওেয়বসাইট েথেক সং�হ করেত হেব।

১১) অনলাইন আেবদন করেত হেবঃ “Click here for online submission of
Application Form” এই িলংেক ি�ক কের।
১২) একাদশ ে�ণীেত ভি��র জন� (িব�ান, কলা এবং বািণজ� শাখায়)
পৃথক পৃথক আেবদন করেত হেব।

১৩) আেবদন পে�র মূল� ৩০ টাকা। ভি��র সমেয় ওই অথ িদেত
�
হেব।
১৪) েয সকল ছা� একাদশ ে�ণীেত ভি��র জন� আেবদন করেব তারা
আেবদন পে�র সােথ ৩ কিপ চালােনর ি��- আউট �হণ করেব। ি��আউেটর �থম কিপ�ট ছা� িনেজর কােছ রাখেব ও ভি��র সমেয় তা অিফস
ঘের েদখােব। চালােনর ি�তীয় কিপ�ট বধমান
�
েস�াল েকা- অপাের�টভ
ব�াে� (�ধান শাখা, �জ �ট েরাড, বধমান)
�
জমা েদেব , তৃতীয় কিপ�ট
িবদ�ালেয়র অিফেস জমা েদেব।

 �াথিমক পযােয়র
�
েমধাতািলকা িবদ�ালেয়র েনা�টসেবােড� এবং
ওেয়বসাইেট েদওয়া হেব। যিদ এই তািলকায় েকান ত্��ট থােক,
তাহেল িনিদ� � সমেয়র মেধ� ছা�েক তৎ�নাৎ �মাণসহ িবদ�ালয়
কতৃপ
� ে�র দৃ��েত আনার জন� বলা হে�। িনিদ� � সময় অিত�া�

হেয় যাওয়ার পর ত্��টপূণ � আেবদনপ�েক সংেশাধেনর সুেযাগ
েদওয়া হেব না। তাই আেবদন প� পিরপূরেণর ে�ে� সতক�তা
অবল�ন করেত বলা হে�। ২০১৮ িশ�াবেষ � বাংলা মাধ�েম ভিত�র
জন� বিহরাগত ছা�েদর ে�ে� আেগ আসার িভি�েত ভিত� করা
হেব। েকবলমা� ইংরাজী মাধ�েম িব�ান িবভােগর েমধা তািলকা
ওেয়বসাইেট �কািশত হেব।

• ভি��র িব�ি�ঃ ভি��র ���য়ার িনঘ�ঃ�
তািরখ
মাধ�িমক
পরী�ার
ফলাফল
�কােশর
িদন

সময়
সে�� ৬ টা

িনঘ�
�
�থম
েমধাতািলকা
�কাশ
(বধমান
�
িমউিনিসপ�াল
হাই
�ুেলর ছা�েদর জন�

মাধ�িমক
পরী�ার
ফলাফল
�কােশর
িদন েথেক ভিত� করা
হেব আসন পূরণ না
হওয়া পয�।
�

েবলা ১১ টা

ইংরাজী মাধ�ম িব�ান
িবভােগর
�থম
েমধাতািলকা
�কাশ
(অন�ান�
�ুেলর

ছা�েদর
জন�)
১২/০৬/২০১৮
েবলা ১১ টা েথেক বধমান
�
েস�াল েকাদুপুর ১ টা
অপাের�টভ
ব�াে�
চালান ও িফজ্ জমা

ভি��র জন� িনিদ� � ২
িদন
(বধমান
�
িমউিনিসপ�াল
হাই
�ুেলর ছা�েদর জন�,
পরী�ার
ফল
�কােশর িদন েথেক
৩ িদন পয�)
�
৭ই
এবং ৮ই জুন
৩৫�ট আসন CBSE/ICSE Board- এর এবং অন�ান� Board- এর জন�
(িব�ান শাখা - ইংরাজী মাধ�ম) সংরি�ত

থাকেব। অবিশ� ৫�ট

আসন ICSE Board- এর ফলাফল �কািশত হওয়ার পর �কািশত হেব।
যিদ ICSE Board- এর ছা�েদর যেথ� সংখ�ক আেবদন প�র �ারা ওই
৫�ট আসন পূরণ করা না যায়, তাহেল ওই ৫�ট আসন �থম

েমধাতািলকার (িব�ান িবভাগ- ইংরাজী মাধ�ম) আসেনর সােথ যু�
হেব।

• অনলাইন ভি�� ���য়ার প�িতঃ১) েঘািষত আসেনর ে�ি�েত ও �া� ন�েরর িভি�েত ইংরা�জ
মাধ�েমর িব�ান িবভােগর �থম েমধাতািলকা�ট �কািশত হেব।
২) �থম েমধাতািলকায় তািলকাভ�� ছা�রা বধমান
�
েস�াল েকাঅপাের�টভ ব�াে� িফজ্ জমা েদেব।
৩) েমধাতািলকায় তািলকাভ�� ছা�রা তার িনজ� চালান কিপ,
মাক�িশট, অ�াডিমট, �ুল- িলিভং সা�ট� িফেকট জািতগত সংসাপ�
ইত�ািদ অির�জনাল ও এক�ট কের ফেটাকিপ িনেয় িবদ�ালেয়র অিফস
ঘের হা�জর হেব তথ��িল যাচাইেয়র জন�।
৪) আেবদন পে�র এক�ট ি��- আউট সে� আনেত বলা হে�।
�থম েমধাতািলকার ভি�� ���য়া স�ূণ � হওয়ার পর যিদ ইংরা�জ
মাধ�ম িব�ান িবভােগ আসন পিরপূরণ না হয়, েসে�ে� ি�তীয়
েমধাতািলকা �কািশত হেব।
৫) অ�াডিমশন িফজ্ উপের উি�িখত প�িত অনুসাের ব�াে� জমা
িদেত বলা হে�।
৬) আেবদন প� যাচাইেয়র জন� িনিদ� � িদেন �েয়াজনীয় তথ�ািদ
জমা িদেত হেব।
৭) ** যিদ েকােনা আেবদনকারী ইিতমেধ�ই �থম পযােয়র
�
ভিত�
���য়ায় িনবািচত
�
হওয়ার পর অন� শাখায় ( িব�ান, কলা বা বািণজ�

শাখায়) আেবদন করেত ই��ক হয়, যার নাম ভি��র ি�তীয় পযায়
�

�কািশত েমধাতািলকায় িনবািচত
�
হেয়েছ, তখন েসই আেবদনকারীেক
তার পূববত�
�
আেবদন বািতল করার জন� পুনরায় আেবদন করেত

হেব। িনজ� �া�র এবং অিভভাবেকর �া�র সহ িনিদ� � িদেন ি�তীয়
শাখায় ভি��র লে�� �েয়াজনীয় তথ� (যাচাইেয়র জন�) িবদ�ালেয় জমা
িদেত হেব।

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

�েত�কবার

Verification

এর

পের

িবদ�ালেয়র

অিফিসয়াল

ওেয়বসাইট�ট যাচাই করেত বলা হে�।
• ব�াে� ভি��র িফজ্ জমা েদওয়ার পর যাচাইেয়র জন� েয সকল তথ�
িবদ�ালেয় জমা িদেত হেবঃ১)

িনজ� �া�র সহ মাধ�িমক বা সমত� ল পরী�ার মাক�শীট এবং

িনজ� �া�র সহ তপশীল জািত, তপশীল উপজািত, অন�ান�
অন�সর ে�নী িকংবা শারীিরক �িতব�ী স�ি�ত শংসাপ�।
২) িনজ� �া�র সহ েডট অফ্ বােথর� �মাণপ� (েযমন- অ�াডিমট
কাড�)।
৩) উি�িখত সকল নিথর অির�জনাল কিপ িবদ�ালেয় জমা িদেত হেব
Verification এর সমেয়।

VERIFICATION এর সমেয় যিদ েকান আেবদনপে�র
তথ� িমথ�া বা ত্��টপূণ ��মািণত হয়, তৎ�ণাৎ অথ �
েফরত ব�তীতই ওই আেবদনকারীর ভি�� বািতল করা
হেব এবং তার আসন�ট খািল আসন িহসােব িবেবিচত
হেব।

