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একাদশ শ্রেণীতে ভর্েির র্িজ্ঞর্ি ২০২৩ : উচ্চমাধ্যর্মক (িৃর্িমূলক)  

শ্রিলুড়-মঠস্থ রামকৃষ্ণ র্মশন র্শল্পর্িদযালয় িৃর্িমূলক উচ্চমাধ্যর্মক (Higher Secondary) 
পাঠযক্রতম একাদশ শ্রেণীতে ভর্েির জনয আতিদন পত্র গ্রহণ করা হতে। শ্রকার্িগুর্ল পঃিঃ 
র্রকাতরর কার্রগর্র র্ংর্তদর (WBSCT&VE&SD) অনুতমার্দে ও র্াহায্য প্রাি।  

➢ পাঠযরূ্চীর উপকার্রো : য্ারা উচ্চমাধ্যর্মতকর পঠতনর একই সাথে প্রযু্র্িগে র্িদযায় পঠন 
কতর উিীণি হতয় প্রযু্র্িগে পেশা অবলম্বন করথে চায়, অেবা উচ্চমাধ্যর্মতক উিীণি হওয়ার 
পতরই র্রার্র্র কতমি র্নযু্ি হথে চায় বা স্বননর্ভর হথে চায়, োথের জনয নবথশষ সুনবধা। 
HS certificate-এর সথে সথে Computer ও Electrical র্িভাতগর িৃর্িমূলক র্িষতয় 
NSQF certificate অর্ের্রি পাওয়া  য্াতি। কার্রগর্র র্ংর্তদর Lateral Entry (VOCLET) িা JEXPO exam-এর 
মাধ্যতম Diploma Engineering (Polytechnic)-এর র্িেীয় িা প্রথম িছতর ভর্েির রু্তয্াগ। I.T.I., Govt. 
Apprenticeship, B.C.A., B.Voc., B.Sc. (Pass) এিং WBJEE মাধ্যতম B.Tech-এ ঊচ্চের র্শক্ষার রু্তয্াগ।  

➢ পাঠযক্রতমর বির্শষ্ট্য : র্াধ্ারণ উচ্চমাধ্যর্মতকর র্িভাতগর মে ইংরার্জ, িাংলা, গর্ণে, পদাথির্িদযা ও রর্ায়নর্িদযা - এই 
র্িষয়গুর্লর র্তে র্তে প্রযু্র্িগে (engineering) র্িষয়গুর্লর পঠন-পাঠন হয়।  
❖ একাদশ শ্রেণী শ্রথতক Computer িা Electrical -এই দুই র্িভাতগর মতধ্য একর্ি চয়ন কতর, র্িষয়গুর্লর Basic  

Theory পঠন। র্াতথ Workshop, Technical Drawing (প্রযু্র্িগে অঙ্কন), Engineering Mechanics 
(প্রযু্র্ির্িতদর িলর্িদযা),  Entrepreneurship Development (র্শতল্পাতদযাগ পর্রকল্পনা) র্িষয়গুর্লর পঠন।  

❖ িাদশ শ্রেণীতে পূিির্নিিার্চে র্িভাতগর দুর্ি িৃর্িমূলক র্িষতয় Theory/ Practical / Project পঠন।   

       Computer র্িভাতগ Computer Networking Assistant-এর অর্ের্রি NSQF Skill certification োওয়া যাথব।   
                                             র্িষয়:  (১) Computer Maintenance & Networking Assistant  
                                                    (২) Visual Basic Programmer 
       Electrical র্িভাতগ Electrical Technician-3 -এর অর্ের্রি NSQF Skill certification োওয়া যাথব।      

                     র্িষয়:  (১) Electrical Home Appliances Repair Technician 
                                                          (২) Domestic Wireman & Motor Installation Technician  
➢ ভর্েি প্রর্ক্রয়া : ২০২৩ র্াতল মাধ্যর্মক উিীণি ছাত্রতদর মাধ্যর্মতক প্রাি নম্বর এিং র্রার্র্র র্াক্ষাৎকাতরর উপর র্ভর্ি কতর ভর্েি 

করা হতি।  
➢ র্নেভর ফর্ভ :  Website-এ ফথর্ভর Google Link োওয়া যাথব পযনি Online-এ র্থর জর্া করথে হথব।                      

োছাডা, School Office পেথকও সরাসনর ফর্ভ পনওয়া পযথে োথর।  ফথর্ভর পকান রূ্লয লাগথব না।  
➢ নবশে েেয প্রনেষ্ঠাথনর েূরর্াষ 033-26541052, বা website www.rkmshilpavidyalaya.ac.in এর র্াধযথর্ জানা 

যাথব।  
- অধযক্ষ 

http://www.rkmshilpavidyalaya.ac.in/

