
রবীন্দ্র মাববদ্যায়
চাাঁপাডাঙ্গা, হুগী 

 

প্রথম বর্ষে ভর্তে র র্বজ্ঞর্ি ২০২০ 

১। বব এ বব এ ব এবং বব কম অনাস ও জজনারর জকারস ভবতস র জনয মস্ত ছাত্র ছাত্রীরদ্র

অনাইন জরবজরেলন ও ভবতস র জনয অনাইন জপরমন্ট কররত রব ১০.০৮ ২০২০ তাবরখ
জেরক অনাইন জরবজরেলন করা যারব অনাইন জরবজরেলরন তেযগত ভু োকর

বাবত বর গণ্য রব অনাইন জরবজরেলরনর জল তাবরখ
২৫ ০৮ ২০২০   

২ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯, ২০২০ ার উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষায় পাল করা ছাত্র ছাত্রীরা আরবদ্ন

কররত পাররব  

৩ অনাইন জরবজরেলন বি ৩০০ টাকা  

৪ অনারস বসাবধ্ক ৪টি ববরয় আরবদ্ন করা যারব  

৫ অনাস ও জজনারর জকারস বসাবধ্ক বতনবার ভবতস র ুরযাগ পাওয়া যারব  

৬ উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষায় পাল করা ছাত্র ছাত্রীরা বব এ বব এ ব এবং বব কম জজনারর জকারস
ভবতস র জনয আরবদ্ন কররত পাররব  

৭ কা(Arts)      অনারসর জনয উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষায় ৪৫% ও অনাস ববরয় ৪৫%
োকর আরবদ্ন কররত পাররব  

৮ পদ্ােসববদ্যায় Physics) ববরয় অনারসর জনয উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষায় ৪৫% পদ্ােসববদ্যায়
৪৫% এবং গবণ্রত ৪৫% োকর আরবদ্ন কররত পাররব  

৯ রায়নববদ্যায় Chemistry) ববরয় অনারসর জনয উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষায় ৪৫%

রায়নববদ্যায় ৪৫% এবং গবণ্রত ৪৫% োকর আরবদ্ন কররত পাররব  

১  প্রাণ্ীববদ্যা(Zoology) ও উবিদ্ববদ্যা(Botany) ববরয় অনারসর জনয উচ্চমাধ্যবমক
পরীক্ষায় ৪৫% জীবববদ্যায় Biology) ৪৫% এ োকর আরবদ্ন কররত পাররব  

১১ অনুজীবববদ্যা(Microbiology  ববরয় অনারসর জনয উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষায় ৪৫%
জীবববদ্যায় Biology) ৪৫% এবং রায়নববদ্যায় Chemistry) ৩০%  োকর আরবদ্ন
কররত পাররব  



১২ গবণ্ত Mathematics) ববরয় অনারসর জনয উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষায় ৪৫%
গবণ্রত Mathematics) ৪৫% োকর আরবদ্ন কররত পাররব  

১৩ অেসনীবত Economics) ববরয় অনারসর জনয উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষায় ৪৫%
গবণ্রত Mathematics) ৩০% অেবা Business Mathematics ৩০% োকর
আরবদ্ন কররত পাররব  

১৪ বাবলাস্ত্র Accountancy) ববরয় অনারসর জনয উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষায় ৪৫% 

বাবলাস্ত্র Accountancy) ৪০% অেবা গবণ্রত Mathematics) ৪০% োকর
আরবদ্ন কররত পাররব  

১৫ Vocational Course জেরক উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষায় পাল করা ছাত্র ছাত্রীরা শুধ্ুমাত্র
বব এ বব এ ব এবং বব কম জজনারর জকারস ভবতস র জনয আরবদ্ন কররত পাররব 

১৬ জমধ্া তাবকা প্রকাল এবং অনাস ও জজনারর জকারস ভবতস র ময় ূবচ  

পবে মমধা তার্িকা প্রকাশ ভর্তে র তার্রখ 

প্রেম পবস ২৮ ০৮ ২০২০ ০১ ০৯ ২০২০ ০৪ ০৯ ২০২০ 
বিতীয় পবস ০৫ ০৯ ২০২০ ০৫ ০৯ ২০২০ ০৬ ০৯ ২০২০
তৃতীয় পবস ০৭ ০৯ ২০২০ ০৭ ০৯ ২০২০ ০৮ ০৯ ২০২০
চতুেস পবস ০৯ ০৯ ২০২০ ০৯ ০৯ ২০২০ - ১০ ০৯ ২০২০
পঞ্চম পবস ১১ ০৯ ২০২০ ১১ ০৯ ২০২০ - ১২ ০৯ ২০২০

Online Admission website: www.rabindramahavidyalaya.net 

Help line: 8918738023/6297606215(10-30 AM to 5-00 PM) 

 

         Dr Prasanta Bhattacharyya 

                           Principal 

 

 

http://www.rabindramahavidyalaya.net/

