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

 

ONLINE ADMISSION GUIDELINE 2022 

➢ Online এ ফর্ ম পূরন করার পূর্ব ম ননর্ের পাশর্পার্ম সাইর্ের ছনব SCAN কর্র ননর্ব। এবং 

র্াকমশীর্ ও এডনর্র্ কার্ছ রাখর্ব।   

➢ নবদ্যালর্ের  Website (http://www.sudpurhighschool.com/) এ Online  Admission 

নর্নুর্ে নিক করর্ল Online Form Fill Up নপেটর্ খুর্ল যার্ব। 

➢ Apply Online এ নিক করর্ল Admission Form টর্ খুর্ল যার্ব। 

➢ Apply Online নিক করার পূর্ব ম  Admission Procedure  অবযশযই পড়র্ে হর্ব। 

➢ ফর্ ম পূরন করার নের্ে অবশযই Capital Letters বযবহার করর্ব।  

➢ ফর্র্ মর প্রথর্ অংর্শ ননর্ের নার্, বাবার নার্, েন্ম োনরখ , ধাার নরর, োনে, ার্ ম 

ইেযানদ্ েথয নদ্র্ে হর্ব।  

➢ এই অংর্শ কার্রা যনদ্ Email Id না থার্ক অবশযই কর্র ননর্ব। এটি আবশ্যিক নয়।  

➢ নিেীে অংর্শ  বেমর্ান টিকানা  (Present Address) নদ্র্ে হর্ব এবং স্থােী টিকানা (Permanent 

Address   একই হর্ল  DO অংর্শ নিক  টর্ক নিহ্ন নদ্র্ে হর্ব। 

➢ এর পর্রর অংর্শ BANK ACCOUNT থাকর্ল োর েথয নদ্র্ে হর্ব। না থাকর্ল ফাাঁকা 

রাখর্ব। 

➢ এর পর্র Admission Class এ নির্ে XI নসর্লক্ট করর্ে হর্ব । এর ফর্ল নদ্খর্ব নেুন 

অর্নক ফর্ ম পূরর্নর োেিা এর্স যার্ব।  

➢ র্াাযনর্র্কর নরজের্েশন নরর ও নরাল নরর নলখর্ে হর্ব। 

➢  Admission Stream এ Arts অথবা Science নযটর্ প্রর্যােয নসটর্ ির্েস করর্ে হর্ব। 

➢ এরপর Elective Subject ির্েস করর্ব। এটর্ করার পূর্ব ম Admission Procedure নদ্র্খ 

ননর্ে হর্ব। 

➢ Marks obtained in M.P. – 2022  এই অংর্শ র্াকমশীর্ নদ্র্খ নররগুনল সটিকভার্ব 

পূরন করর্ে হর্ব।  

http://www.sudpurhighschool.com/
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➢ Upload Pic  এইখার্ন Choose File এ নিক কর্র ননর্ের ছনব Upload করর্ে হর্ব। 

➢  এইবার সর্স্ত েথয টিকিাক পূরন হর্ের্ছ নক না নদ্র্খ ননর্ব।  

➢ ফর্র্ মর নয অংশগুনল নোর্ার নের্ে প্রর্যােয নে নসগুনল ফাকা রাখর্ব অথবা NA 

Submit কর্র নদ্র্ব। 

➢ Online এ ফর্ ম সটিকভার্ব পূরন কর্র Submit Option এ নিক কর্র সাবনর্র্ করর্ে 

হর্ব।  

➢ একবার Submit হর্ে নির্ল ধর নকছু করা যার্ব না।  

➢ নকার্না অবস্থার্েই একেন ছার্ের একানাকবার ফর্ ম পূরন করা যার্ব না। নসই নের্ে 

োর ফর্ ম বানেল হর্ে যার্ব।  

➢ Submit করার পর Print নলখাটর্র্ে নিক কর্র নপ্রন্টধউর্  ননর্ে ননর্ব।  

➢ ফর্ ম অনলাইর্ন পূরন করার পর – ফর্র্ মর নপ্রন্ট ধউর্ , র্াকমশীর্র্র নেরক্স ,র্াাযনর্ক  

সাটর্মনফর্কর্র্র নেরক্স, েপশালী োনেভুক্ত হর্ল শংসাপর্ের নেরক্স ও ধাার কার্ডমর 

নেরক্স  ,বাংলার নশো াাফফার সাটর্মনফর্কর্র্র নপ্রন্ট ধউর্  নবদ্যালর্ের অনফর্স  

১৬/০৬/২০২২ ও  ১৭/০৬/২০২২  সকাল ১১টা নথর্ক দপুুর ২টটা এর র্র্ায ের্া 

নদ্র্ে হর্ব।   

➢ ১৬/০৬/২০২২ ও  ১৭/০৬/২০২২   সকাল ১১টা নথর্ক সকাল ২টটা পয মন্ত আমাদের  

শ্বেিালদয়র ছাত্র-ছাত্রীদের ফর্ ম ের্া ও ভনেম ননওো হর্ব।       

➢ যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী অন্য বিদযালটে যেটক মাধ্যবমক পরীক্ষা বদটেবছটল তাটদর 

ভবতি ও ফম ি জমা যন্ওোর তাবরখ ১৮/০৬/২০২২ সকাল ১১টা নথর্ক সকাল ২টটা 

****যকাটন্া অসুবিধ্া হটল বন্টে যদওো যমািাইল ন্ম্বটর যোগাটোগ 

করটি। ***** 

Contact Number:    9434385756 (HM), 9775782965 (AR Sir), 9635389940 (MK Sir)  

                                               8926039971 (BM Sir), 9476445890 (GH Sir)                        

                                     9434385756 / 9635389940  


