
SUDPUR HIGH SCHOOL (H.S.) 
SUDPUR ** KATWA** PURBA BARDHAMAN 

 
 এই বছর ববদ্যায়ে একাদ্ল শ্রেনীয়ে ভবেির জনয  ONLINE ADMISSION শুরু হ। 

 Online এ ফম ি পূরন করার পূয়ব ি বনয়জর পালয়পার্ি সাইয়জর ছবব SCAN কয়র শ্রনয়ব। 

এবং মাকিলীর্ ও এডবমর্ কায়ছ রাখয়ব।   

 ববদ্যায়ের  Website (http://www.sudpurhighschool.in/) এ Online  Admission 

শ্রমনুয়ে বিক করয় Online Form Fill Up শ্রপজটর্ খুয় যায়ব। 

 Apply Online এ বিক করয় Admission Form টর্ খুয় যায়ব। 

 Apply Online বিক করার পূয়ব ি  Admission Procedure  অবযলযই পয়ে হয়ব। 

 ফম ি পূরন করার শ্রেয়ে অবলযই Capital Letters বযবহার করয়ব।  

 ফয়ম ির প্রথম অংয়ল বনয়জর নাম, বাবার নাম, জন্ম োবরখ , ধাার নরর, জাবে, াম ি 

ইেযাবদ্ েথয বদ্য়ে হয়ব।  

 এই অংয়ল কায়রা যবদ্ Email Id না থায়ক অবলযই কয়র শ্রনয়ব।            নয়।  

 বিেীে অংয়ল  বেিমান টিকানা  (Present Address) বদ্য়ে হয়ব এবং স্থােী টিকানা 

(Permanent Address) একই হয়  DO অংয়ল বিক  টর্ক বিহ্ন বদ্য়ে হয়ব। 

 এর পয়রর অংয়ল BANK ACCOUNT থাকয় োর েথয বদ্য়ে হয়ব। না থাকয় ফাাঁকা 

রাখয়ব। 

 এর পয়র Admission Class এ বগয়ে XI বসয়ক্ট করয়ে হয়ব । এর ফয় শ্রদ্খয়ব নেুন 

অয়নক ফম ি পূরয়নর জােগা এয়স যায়ব।  

 মাাযবময়কর শ্ররজজয়েলন নরর ও শ্ররা নরর বখয়ে হয়ব। 

  Admission Stream এ Arts অথবা Science শ্রযটর্ প্রয়যাজয শ্রসটর্ িয়েস করয়ে হয়ব। 

 এরপর Elective Subject িয়েস করয়ব। এটর্ করার পূয়ব ি Admission Procedure শ্রদ্য়খ 

বনয়ে হয়ব। 

 Marks obtained in M.P. – 2019  এই অংয়ল মাকিলীর্ শ্রদ্য়খ নররগুব সটিকভায়ব 

পূরন করয়ে হয়ব।  

 Upload Pic  এইখায়ন Choose File এ বিক কয়র বনয়জর ছবব Upload করয়ে হয়ব। 

http://www.sudpurhighschool.in/


  এইবার সমস্ত েথয টিকিাক পূরন হয়েয়ছ বক না শ্রদ্য়খ শ্রনয়ব।  

 ফয়ম ির শ্রয অংলগুব শ্রোমার শ্রেয়ে প্রয়যাজয নে শ্রসগুব ফাকা রাখয়ব অথবা NA 

Submit কয়র শ্রদ্য়ব। 

 Online এ ফম ি সটিকভায়ব পূরন কয়র Submit Option এ বিক কয়র সাববমর্ করয়ে 

হয়ব।  

 একবার Submit হয়ে শ্রগয় ধর বকছু করা যায়ব না।  

 শ্রকায়না অবস্থায়েই একজন ছায়ের একাবাকবার ফম ি পূরন করা যায়ব না। শ্রসই শ্রেয়ে 

োর ফম ি বাবে হয়ে যায়ব।  

 Submit করার পর Print শ্রখাটর্য়ে বিক কয়র বপ্রন্টধউর্  বনয়ে শ্রনয়ব।  

 ফম ি অনাইয়ন পূরন করার পর – ফয়ম ির বপ্রন্ট ধউর্ , এডবমর্ কাডি ,মাকিলীয়র্র 

শ্রজরক্ , েপলাী জাবেভু  হয় লংসাপয়ের শ্রজর  ও ধাার কায়ডির শ্রজর   

ববদ্যায়ের অবফয়স এয়স জমা বদ্য়ে হয়ব।  

 ২২ শে শ্রম শ্রথয়ক ৩০শে শ্রম  সকাল ৮টা শ্রথয়ক সকাল ১০টা পয িন্ত  ফম ি জমা 

শ্রনওো হয়ব। 

****শকান া অসুবিধা হনল বিদ্যালনে সকাল ৮টা হইনে ১০টার 

মনধয শ াগান াগ করনি। ***** 

Contact Number: 

9775782965 (AR Sir), 9635389940 (MK Sir), 

9333307943 (TD Sir) 

Email Id: shshelp1914@gmail.com 


