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zz 202৩ ¢nr¡hoÑ  f’j nË¢Zl i¢aÑ pÇf¢LÑa ‘¡ahÉ ¢hou zz 

ধুমা  ছা েদর জন  
 

1z nË¢Z Hhw j¡dÉj x  
 

f¢ÕQjh‰ jdÉ¢nr¡ foÑcÚ Hhw f¢ÕQjh‰ EµQj¡dÉ¢jL ¢nr¡ pwpc Ae¤j¡¢ca R¡œcl HC ¢hcÉ¡mu¢V pÇfZ̈Ñ Bh¡¢pLz BN¡j£   ¢nr¡hoÑ öd¤ f’j nË¢Za 

h¡wm¡ Hhw Cwl¡S£ Eiu j¡dÉj R¡œ i¢aÑ Ll¡ qh z একইসােথ উভয় মাধ েম ভিতর আেবদন করেল সই আেবদনপ  বািতল করা হেব । ¢m¢Ma Hhw 
p¡r¡vL¡l ¢i¢šL fl£r¡l j¡dÉj R¡œcl i¢aÑ Ll¡ quz AeÉ L¡e nË¢Za i¢aÑ qh e¡z  

 
2z k¡NÉa¡ x 
 

k pjÙ¹ R¡œ HMe Qa¥bÑ Abh¡ f’j nË¢Za fsR Hhw k¡cl hup BN¡j£ 1m¡ S¡e¤u¡¢l 202৩ a¡¢lM 10 hRl bL 11 hRl pjup£j¡l jdÉ Abh¡  

k¡cl SeÈa¡¢lM 02. 01. 201২ Hhw 01. 01. 201৩-Hl jdÉ a¡l¡C f’j nË¢Za i¢aÑ fl£r¡u hpa f¡lh z  
 

  h¡wm¡ J Cwl¡S£ j¡dÉj i¢aÑ qa CµR¥L সাধারণ জািতর (General Caste) R¡œcl শষ বাৎসিরক fl£r¡u h¡wm¡/¢q¾c£, Cwl¡S£ J AwL kb¡œ²j 

60 J 70 na¡wn eðl f¡Ju¡ clL¡l এবং তপিশলী জািত/উপজািতর (Schedule Caste/Tribe) ও অন ান  িপিছেয় পড়া স দােয়র 

(OBC) R¡œcl শষ বাৎসিরক fl£r¡u h¡wm¡/¢q¾c£, Cwl¡S£ J AwL kb¡œ²j ৫৫ ও ৬৫  na¡wn eðl f¡Ju¡ clL¡l z NËX h¡ j§mÉ¡ue fÜ¢al 
rœJ h¡wm¡ Abh¡ ¢q¾c£, Cwl¡S£ Hhw AwL pja¥m eðl fa qhz X¡Lk¡N Bhcefœ f¡W¡e¡ qh e¡ z   

  শষ বাৎসিরক পরী ার গিতপ  (mark sheet) িবদ ালয় থেক যিদ না পাওয়া যায়, তাহেল পি মব  পষদ (West Bengal Board) 

এর ছা েদর ২০২১ এর বাৎসিরক পরী ার গিতপ  হণ করা যেত পাের । 

  শষ বাৎসিরক পরী ার গিতপ  (mark sheet) িবদ ালয় থেক যিদ না পাওয়া যায় তাহেল পি মব  পষদ (West Bengal Board) 

ছাড়া অন  ছা েদর ২০২০ অথবা ২০২১ এর বাৎসিরক পরী ার গিতপ  হণ করা যেত পাের ।  

  যােদর গিতপে  (mark sheet) ড দওয়া আেছ, সে ে  কা   ড কত শতাংশ ন র বাঝাে , তা যন গিতপে  (mark 

sheet) উি িখত থােক ।  
 

৩। Bhcefœx 
 

িবদ ালেয়র ওেয়বসাইেটর (http://www.rkmvnarendrapur.org) মাধ েম ধুমা  অনলাইেন আেবদনপ  জমা করা যােব । িবদ ালয় থেক 

কােনা আেবদনপ  দওয়া বা জমা নওয়া হেব না ।  

 ১৫ই আগ , ২০২২ সকাল ১০টা থেক অনলাইেন আেবদন করা যােব ।  

 অনলাইেন আেবদন করার এবং টাকা জমা দওয়ার শষ তািরখ আগামী ৩১ শ অে াবর, ২০২২ িবকাল ৫টা । 

 অনলাইেন টাকা জমা দওয়া সফলভােব স ূণ হওয়ার ১ ঘ া পর য়ংি য়ভােব তরী হওয়া অ াডিমট কাড ডাউনেলাড করা যােব ।  

 অ াডিমট কাড ডাউনেলাড কর ত হেব (রিঙন)। অ াডিমট কাড ছাড়া পরী া কে  ঢুকেত দওয়া হেব না । 

 অনলাইেন আেবদনপে র মূল  ছা িত ৭০০/- টাকা এবং মিণপুেরর ছা েদর জন  ১,৫০০/- টাকা দান করেত হেব ।  
 

৪।    েয়াজনীয় নিথঃ 
 

 জ.িপ.িজ./ জ.িপ.ই.িজ./িপ.এন.িজ./িপ.িড.এফ. ফরম ােট আপেলাড করেত হেব । ইেমজ/ িপ.িড.এফ. ফরম াট (১ এম.িব. এর কম হেব)। 

 সা িতককােল তালা পাসেপাট সাইজ রিঙন ফেটা (ল া – ৪.৫ স.িম. ও চওড়া – ৩.৫ স.িম.) (<৫০০ ক.িব.) ।  

 া র (ল া – ৩.৫ স.িম. ও চওড়া – ১.৫ স.িম.) (<২০০ ক.িব.) ।  

 আধার/আধার একনেলজেম , জ  সািটিফেকট, গিতপ  (mark sheet), কা  সািটিফেকট । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১২ আগ , ২০২২ 
 



৫z অ াডিমশন টে র পরী া ক  সমূহঃ 
 

 রামকৃ  িমশন িবদ ালয়, নের পুর, কালকাতা – ৭০০১০৩  

 রামকৃ  িবেবকান  আ ম, সা ডা ী, িশিল িড় হাট,  জলা - জলপাই িড়, িপনেকাড – ৭৩৫১৩৫ (আিলপুরদুয়ার, কাচিবহার, দািজিলং, 

জলপাই িড়, কািল ং, উ র িদনাজপুর এবং দি ণ িদনাজপুর; এবং আসাম, অ ণাচল েদশ ও মঘালেয়র পরী াথীেদর জন )  

 রামকৃ  িমশন ু ল, উিরপক, বাচ িত লকাই, ই ল, মিণপুর, িপনেকাড – ৭৯৫০০১ ( ধুমা  মিণপুেরর পরী াথীেদর জন )।  
 

৬z i¢aÑl ¢m¢Ma fl£r¡ x 
 

 Cwl¡S£ J h¡wm¡ j¡dÉj i¢aÑ-fl£r¡ BN¡j£ ৮ই নেভ র, ২০২২ (ম লবার) বলা ১২-০০টা থেক ২-৪৫ িমিনট পয )z  

 h¡wm¡ j¡dÉj R¡œcl SeÉ h¡wm¡, Cwl¡S£, AwL, কাের  অ ােফয়াস এবং রামকৃ  আে ালন ও ভারতীয় সং ৃ িতর উপর ¢m¢Ma fl£r¡ qhz 

 Cwl¡S£ j¡dÉjl R¡œcl h¡wm¡ Abh¡ ¢q¾c£ (fËbj i¡o¡), Cwl¡S£ J AwL, কাের  অ ােফয়াস এবং রামকৃ  আে ালন ও ভারতীয় সং ৃ িতর উপর 
¢m¢Ma fl£r¡ qh z  

 পাঁচিট িবষেয় ¢hiš² Ef¢l-Eš² ¢hou…¢ml Jfl j¡V 1৬0 (h¡wm¡/¢q¾c£ - ৪৫, Cwl¡S£ - ৪৫, AwL - ৪৫, কাের  অ ােফয়াস - ১০ এবং 

রামকৃ  আে ালন ও ভারতীয় সং ৃ িত -১৫) eðll ¢m¢Ma fl£r¡ qh z  
 Qa¥bÑ J f’j nË¢Zl f¡WÉ J pq¡uL f¤Ù¹Ll ¢houp§¢Q (Syllabus) fËd¡eax Ae¤plZ Ll¡ qhz f¢lµRæ q¡al mM¡, ¢ei¥Ñm në J h¡LÉl Jfl …l¦aÆ 

cJu¡ quz 

 পরী ার সাত িদেনর মেধ  ফলাফল িবদ ালয় ওেয়বসাইেট (http://www.rkmvnarendrapur.org) কািশত হেব ।  
 
৭। আেবদনপে  দ  ত থ  ভুল বা গরিমল থাকেল ভিতর পরও সই আেবদনপ /ভিত বািতল হেত পাের ।  

৮। কােনা কার অনুদােনর িবিনমেয় ছা  ভিত হয় না । 

৯। জািত, ধম, বণ িনিবেশেষ ছা  ভিত হয় । সমােজর িপিছেয় পড়া ছা েদর অ ািধকার দওয়া হয় ।  

১০। িবগত বছেরর প  কােনাভােব িবতরণ বা কাশ করা হয় না । িনবাচনী পরী ার জন  িবদ ালয় কতৃক কােনা কািচং ােসর ব ব া করা হয় 

না ।  

১১। আিথক িদক থেক দুবল ও মধাবী ছা েদর আিথক সাহােয  পড়ার স্ুেযাগ দওয়া হয় ।  
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