মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়
স াদ্পুর সরাড, মধ্যমগ্রাম

ভবতির বিজ্ঞবি
মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়য়র ২০২১ বিক্ষািয়ষি পঞ্চম-ষষ্ঠ সেবিয়ত ইন্টারয়েয়ে বিদ্যালয়য়র ওয়য়ি াইে MMGHS.IN -এ
Online Form Fill-up এর মাধ্যয়ম বেম্নিবিিতভায়ি ভবতি করা হয়িেঃ
1. প্রথয়ম ভবতি

ংক্রান্ত পরিতিী সোবেি ভাল কয়র পয়ে বেয়ত হয়ি।

2. তারপর বিদ্যালয়য়র ওয়য়ি াইয়ে Apply for Admission সমেু য়ত Apply Online অপিায়ে বিক করয়ত হয়ি।
3. প্রদ্ত্ত Formবে যত্ন হকায়র Fill-up করে তাে প্রিন্টআউট প্রিরত হরে।
4. প্রিরন্টড ফর্মপ্রট প্রিপ্রদমষ্ট সর্রেে র্রযে প্রেদোলরে জর্া প্রদরত হরে। Form জমা সদ্ওয়ার পর Applicationবেয়ক
Verified status সদ্ওয়া হয়ি।
5. শুধ্ু মাত্র Verified Applicationগুবলই লোবর ও পয়র ভবতির জেয বিয়িচ্য হয়ি। (প্রিপ্রদমষ্ট সর্রেে র্রযে প্রিরন্টড

ফর্মপ্রট জর্া িা প্রদরল সসই Applicationপ্রট োপ্রতল েরল গণ্ে হরে এেং লটাপ্রেে অন্তর্ভমক্ত হরে িা।)
6. Form Fill-up এর

ময় ছাত্র PH হয়ল তার াবেিবিয়কে, ব্লাড গ্রুপ, অবভভািয়কর আধ্ার কাডি প্রয়য়াজে। এই
তথয ছাো িমি পূ রি করা যায়ি ো। BanglarShiksha ID, আধ্ার কাডি, SC/ST/OBC ম্প্রদ্ায়ভুক্ত হয়ল তার
াবেিবিয়কে, িযাঙ্ক অযাকাউয়ন্টর বিিরি, িািা, মায়য়র আধ্ার কাডি সদ্ওয়ার ঘর আয়ছ যা পূ রি করা আিিযক
েয়। এই তথয বদ্য়ত পারয়ল ভায়লা।
Form জমা সদ্ওয়ার

ময় উয়েখ্য েবথগুবলর এক কবপ সজরক্স এিং Form -এর মূ লয িািদ্ ১০০ োকা জমা

বদ্য়ত হয়ি। িয়মির

ায়থ এক কবপ কয়র প্রাথিীর স্থায়ী ি িায় র প্রমােপয়ত্রর (Residential Certificate)

প্রতযাবয়ত েকল (Xerox) জমা বদ্য়ত হয়ি।
7. ভবতির িয় েঃ পঞ্চম সেবির সক্ষয়ত্র ০১/০১/২০২১ তাপ্রেরে ছারেে েেস ১০ েছে ো তাে সেপ্রি হরত হরে।

অর্মাৎ ছারেে জন্ম ০১/০১/২০১১ ো তাে আরগ হরত হরে। ষষ্ঠ সেবির সক্ষয়ত্র ০১/০১/২০২১ তাপ্রেরে ছারেে
েেস ১১ েছে ো তাে সেপ্রি হরত হরে। অর্মাৎ ছারেে জন্ম ০১/০১/২০১০ ো তাে আরগ হরত হরে।
Online Form Fill-up এর তাবরখ্েঃ ০১/১২/২০২০ সথয়ক ০৯/১২/২০২০ (রাত ১১ো পযিন্ত)

বিদ্যালয়য় Form জমা সদ্ওয়ার তাবরখ্েঃ ০২/১২/২০২০ সথয়ক ১০/১২/২০২০
( কাল ১১ো সথয়ক দ্ুপুর ২:৩০ পযিন্ত) (রবিিার িায়দ্)
বেিিাচ্েেঃ লোবরর মাধ্যয়ম।
পঞ্চম সেবির জেয লোবরর তাবরখ্েঃ ১২/১২/২০২০ দ্ুপুর ১২:৩০ -এ বিদ্যালয় প্রাঙ্গয়ি
ষষ্ঠ সেবির জেয লোবরর তাবরখ্েঃ ১৪/১২/২০২০ দ্ুপুর ১২:৩০ -এ বিদ্যালয় প্রাঙ্গয়ি

