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২০২৩ িশ াবেষ বালকা েম থম ণীেত ছা  ভিতl িব ি  
 

ছা  ভিতর জন  আেবদনকারী অিভভাবকেদর িত িনেবদন 
য অিভভাবক ছা  ভিতর জন  Recommendation Letter আনেবন সই Recommendation Letter-
টেক  িদেত গেল অপর এক ট িন াপ িশ , য ভিতর পরী ায় িনবািচত হেয়েছ তােক ব ত 
করেত হেবই। এ ট আমােদর কােছ দুঃসহ য ণা। দয়া কের এই য ণাদায়ক পিরি িতেত আমােদর 

ফলেবন না। ভিতর জন  কান Recommendation Letter জমা িনেত আমরা অপারগ। 
 

বালকা েম ছা  ভিত কিরেয় দওয়ার জন  চারিদেক দালাল ঘুরেছ দালাল চে  পা দেবন না 
 

 
 

১) িলিখত এবং মৗিখক পরী ার িভি েত িবদ ালেয় ১২০ জন Day Scholar ছা েক থম 
ণীেত ভিত নওয়া হেব। 

 
২) িন িলিখত শতসােপে  িলিখত পরী ার মাধ েম ছা  ভিতর Form জমা নওয়া হেব :- 
 
ক) থম ণীেত ভিতর ে  ২০২৩ সােলর ১লা জানুয়াির ছাে র বয়স ৬ বছর থেক ৭ 
বছেরর মেধ  হেত হেব। 
 
খ) থম ণীেত িলিখত পরী ার ভিতর Form এবং Admit Card অনলাইন (Online)-এ 
পাওয়া যােব। িবদ ালেয়র Website: www.rkmissionrahara.org and  
www.rkmjbsrahara.org  থেক  Download করেত হেব। Admission Form ও Admit Card 
পূরণ কের 21st September (Wednesday) 2022 থেক 29th  September (Thursday) 2022 
এবং 1st November (Tuesday) 2022 থেক 5th November (Saturday) 2022 - এর মেধ  
School Office -এ জমা িদেত হেব (11.00 A.M. to 02.00 P.M.)-এর মেধ । রিববার এবং ছ টর 
িদন ছাড়া। 
 
গ) Form জমা দওয়ার সময় Birth Certificate-এর Self-attested Xerox Copy, Form-এর সে  
জমা িদেত হেব। Original Birth Certificate, Verification-এর জন  সােথ আনেত হেব। Form 
জমা দওয়ার সময় িত ছাে র Aadhar Card-এর Xerox Copy অবশ ই িদেত হেব। 
 
৩) ক) িলিখত পরী ার Prospectus, Specimen Question Book এবং Syllabus-এর  মূল  
₹৬০০/-  (ছয় শত) টাকা (Cash Only)। 
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খ) Form ও Admit Card পূরেণ ভল হেল তা বািতল বেল গণ  হেব। মূল  ফরত পাওয়া যােব না। 
৪) ক) Admission Test (িলিখত পরী া):-  11th December 2022 (Sunday) 

                    সময় : সকাল ১১.০০ টা 
 

Venue – Ramakrishna Mission Boys’ Home Junior Basic School, Rahara 
  
খ) বলা ১১টা ১৫ িমিনেটর পর কান পরী াথ েক পরী ার ( িলিখত) হেল েবেশর অনুমিত 
দওয়া হেব না।  ১০টা ৩০ িমিনট থেক পরী াথ রা পরী ার হেল েবশ করেত পারেব। 

 
গ) Admit Card ছাড়া পরী াথ েদর িবদ ালেয়র পরী ার হেল েবেশর অনুমিত দওয়া হেব না। 
 
 Form জমা দওয়ার জন  Junior Basic School-এর Gate িদেয় েবশ করেবন, অন  কােনা 

Gate িদেয় Junior Basic School-এ আসেবন না। 
 
৫) িলিখত পরী ার ন র িবভাজন :- 
ক) বাংলা - ৪০ ন র, খ) অ  - ৪০ ন র এবং গ) ইংের জ - ২০ ন র = মাট ১০০ ন র 
                                           মাট সময় - ১ ঘ া ৪৫ িমিনট 
 
Admit Card-এ Examination Date, Time এবং Room No. উে খ থাকেব। 
 
৬ ) Written Examination Result:- 16th  December (Friday) 2022 within 4.00 pm 
 
৭) Hostel-এর কােনা ব ব া নই। 
 
৮) অন  কান তেথ র েয়াজেন School Office-এ (033) 2523-8000 Phone No.-এ যাগােযাগ 
ক ন (Working Day – 11.00 A.M. to 3.00 P.M.)। আ েমর অন  কান Phone No.- এ Phone 
কের অসুিবধার সৃ  করেবন না। 
 
 
 

 
 
 


