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বিজ্ঞবি
এতদ্দ্বারা সংবিষ্ট সকলের অিগবতর জন্য জান্ালন্া হলে যে, ২০২১ সালে একাদশ যেবিলত
ভবতির জন্য বিদযােলের ওলেিসাইট mmghs.in যেলক Online পদ্ধবতলত আলিদন্ করলত
হলি। এই আলিদন্ যমািাইলের মাধ্যলমও করা োলি। উক্ত উপালে আলিদন্ করলত বন্ম্নবেবিত
বতন্বট ধ্াপ অিেম্বন্ করলত হলিেঃ
ধ্াপ ১. বিদযােলের ওলেিসাইট mmghs.in-এ বগলে Class XI Admission যমন্ু লত বিক
কলর Online Application –এ বিক কলর Online Form বিোপ করলত হলি। িমি
Submit করার আলগ ভাে কলর বমবেলে বন্লত হলি। একিার Submit হলে যগলে তালক
পবরিতিন্ করা োলি ন্া। িমি Submit করার পর একবট PDF ডাউনল াড কলে তাে প্রিন্টআউট এবং সালে ১০০ টাকা প্রবদ্যা লে জমা প্রদ্লত হলব।
ধ্াপ ২. ফমম জমা দদ্ওোে সমে (ছাত্র, বাবা, মা-এে) আধাে কালডমে দজেক্স, মাধযপ্রমলকে
অ্যাডপ্রমট, মাকমপ্রিলটে দজেক্স, SC/ST/OBC হল Caste Certificate এে দজেক্স জমা
প্রদ্লত হলব।
ধ্াপ ৩. প্রনপ্রদ্ষ্টম তাপ্রেলেে মলধয ফমম জমা না প্রদ্ল

ফমম বাপ্রত

বল

গণ্য হলব। জমা দদ্ওো

িমিলক Complete Status যদওো হলি। শুধ্ুমাত্র Complete িমিগুবেলকই ভবতির জন্য
বিলিচন্া করা হলি।
Online application এর তাবরিেঃ ২২/০৭/২০২১ যেলক ৩০/০৭/২০২১ পেিন্ত।
ফমম জমা দদ্ওোে তাপ্রেেঃ ২৩/০৭/২০২১ যেলক ৩১/০৭/২০২১ পেিন্ত।
(েপ্রববাে বালদ্) সকা ১১টা দেলক ২দটা।

E-mail: madhyamgramhighschool@yahoo.com

Website: mmghs.in
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অ্ন াইন ফমম প্রফ ালেে সমে িলোজনীে তেযঃ
১. ছালত্রে মাধযপ্রমলকে অ্যাডপ্রমট, মাকমপ্রিট, আধাে নম্বে, ব্লাডগ্রুে, SC/ST/OBC হল Caste
Certificate এে প্রববেণ্, ছালত্রে বযাঙ্ক অ্যাকাউলন্টে প্রববেণ্, Banglarshiksha ID (অ্নয স্কু

দেলক আলবদ্নকােী ছাত্রলদ্ে জনয)।

২. প্রেতা, মাতা ও অ্প্রিিাবলকে আধাে কাডম এবং সম্পূ ণ্ম প্রিকানা।
প্রব.দ্র. ছালত্রে বযাঙ্ক অ্যাকাউলন্টে প্রববেণ্ ছাড়াও ফমম প্রফ াে কো যালব, প্রকন্তু ছাত্র িপ্রতে
ম সমে
ছালত্রে বযাঙ্ক অ্যাকাউলন্টে প্রববেণ্ অ্বিযই াগলব। যালদ্ে বযাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দনই, তালদ্ে িপ্রতে
ম
আলগ অ্যাকাউন্ট কলে প্রনলত হলব।
বিজ্ঞান্ বিভালগর জন্য যোগযতা
 িবহরাগত ছাত্রলদর জন্যেঃ ৬০০ িা যিবশ ন্ম্বর প্রাপকলদর অগ্রাবধ্কার যদওো হলি।
 বিদযােলের ছাত্রলদর জন্যেঃ General-যদর ন্ু যন্তম ৫৮০, SC-যদর ন্ু যন্তম ৪২০, ST-যদর
ন্ু যন্তম ৪০০, OBC-যদর ন্ু যন্তম ৫৭৫, PH-যদর ন্ু যন্তম ৫৫০ ন্ম্বর প্রাপকলদর অগ্রাবধ্কার
যদওো হলি।
িাবিজয বিভালগর জন্য যোগযতা
 িবহরাগত ছাত্রলদর জন্যেঃ ন্ু যন্তম ৫৫০ ন্ম্বর প্রাপকলদর অগ্রাবধ্কার যদওো হলি।
 বিদযােলের ছাত্রলদর জন্যেঃ ন্ু যন্তম ৪০০ ন্ম্বর প্রাপকলদর অগ্রাবধ্কার যদওো হলি।
কো বিভালগর জন্য যোগযতা
 যকিেমাত্র বিদযােলের ছাত্ররা আলিদন্ করলত পারলি। িবহরাগত ছাত্রলদর ভবতির যকান্ সু লোগ
যন্ই।
যমধ্া তাবেকা ও ভবতির যন্াবটশ ০১/০৮/২০২১ তাবরি ২যটাে প্রবদ্যা লেে ওলেিসাইলট প্রকাশ
করা হলি।
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যকান্ বিভালগ বক বক বিষে যন্ওো োলি, তার তাবেকা
সমস্ত প্রবিালগ Bengali এবং English প্রবষে আবপ্রিযক োকলব। বাপ্রক প্রবষলেে জনয প্রনলেে
দযলকালনা একপ্রট Combination েছন্দ কেলত হলব।
SCIENCE
1.

2.

Chemistry - Mathematics - Physics - Biology
Chemistry - Mathematics - Physics - Computer Science
COMMERCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accountancy - Business Studies - Costing & Tax - Economics
Accountancy - Business Studies - Costing & Tax - Computer Application
Accountancy - Business Studies - Costing & Tax - Mathematics
Accountancy - Business Studies - Costing & Tax - Physical Education
Accountancy - Business Studies - Geography - Mathematics
Accountancy - Business Studies - Economics - Mathematics
ARTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pol Sc - History - Computer Application - Mathematics
Pol Sc - History - Computer Application - Economics
Pol Sc - History - Computer Application - Geography
Pol Sc - History - Physical Education - Mathematics
Pol Sc - History - Physical Education - Economics
Pol Sc - Economics - Mathematics - Computer Application
Pol Sc - History - Physical Education - Geography
Economics - Geography - Computer Application - Mathematics

তাবরিেঃ ১৭/০৭/২০২১
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প্রধ্ান্ বশক্ষক
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