নামভৰ্ত্তিৰ জাননী
ইয়াৰ দ্বাৰা ঢকুৱাখনা মহাবিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যবমক (কলা আৰু বিজ্ঞান) শাখাত
নামভবতি কবৰিলল ইচ্ছু ক সকললা ছাত্র-ছাত্রীলক জলনাৱা হয় যে, মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা সদ্য
প্ৰকাবশত নামভবতি ৰ তাবলকাত স্থান অবধ্কাৰ কৰা ছাত্র-ছাত্রীসকলল অহা ইংৰাজী ৯, ১০
আৰু ১১ যছলেম্বৰ , ২০২১ তাবৰখৰ বভতৰত নামভবতি কবৰি লাবিি ।
নামভৰ্ত্তিৰ বাবব প্ৰবয়াজনীয় নৰ্ত্ি-পত্ৰসমূ হ :• উচ্চবশক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ পত্র নম্বৰ PC/AC/Misc./42/2020/35 dated
07/08/2021 অৰ মলত উচ্চবশক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ WEB PORTAL
(www.directorateofhighereducation.assam.gov.in ) অত LOG IN কবৰ
UNIQUE ID খু বলি লাবিি আৰু UNIQUE ID নামভবতি ৰ সময়ত কললজত জমা
বদ্ি লাবিি ।
• হাইস্কুল বশক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ মাকি চীট, পাচ্ চাৰ্টিবিলকট, আৰু এডবমট্ কাডিৰ মূ ল কবপ
যদ্খু ৱাি লাবিি ।
• বেসকল ST/SC/OBC/MOBC ছাত্র-ছাত্রীলয় সংৰবক্ষত আসনত নামভবতি ৰ
তাবলকাত স্থান পাইলছ, যতওঁললালক নামভবতি ৰ সময়ত বনজৰ বনজৰ জাবতিত
প্ৰমাণপত্রৰ মূ ল নবিপত্র যদ্খু ৱাি লাবিি ।
• Passport চাইজৰ photo দুকবপ জমা বদ্ি লাবিি ।
নামভৰ্ত্তিৰ মাচুলৰ ৰ্ত্নৰ্ত্ৰখ
১. উচ্চতৰ মাধ্যবমক প্ৰিম িৰ্ি, বিজ্ঞান :

ক) ল’ৰাৰ মাচুল : ৪,৯৯০.০০ টকা
খ) যছাৱালীৰ মাচুল : ৪,২৭০.০০ টকা

২. উচ্চতৰ মাধ্যবমক প্ৰিম িৰ্ি, কলা : ক) ল’ৰাৰ মাচুল : ৪,৫২০.০০ টকা
খ) যছাৱালীৰ মাচুল : ৩,৯২০.০০ টকা

ৰ্ত্বনামূ লীয়াকৈ নামভৰ্ত্তিৰ বাবব প্ৰবয়াজনীয় নৰ্ত্িপত্ৰ :
•

ছাত্র-ছাত্রী সকলল বনজৰ অবভভাৱকৰ িাবৰ্িক আয়ৰ প্ৰমাপত্র (সকললা উৎসৰ) জমা
কবৰি লাবিি । যকৱল চক্ৰ বিৰ্য়াৰ দ্বাৰা অনু লমাদ্ন যহাৱা পত্রলহ গ্ৰহণ কৰা হ’ি ।
সলিিাচ্চ আয় িাবৰ্িক ২,০০,০০০.০০ (দুইলাখ টকা) তলক কম হ’ি লাবিি ।

• ছাত্র-ছাত্রী সকল বনজৰ িৃ হ যচৌহদ্ত এটা মূ লযিান িছপু বল যৰাপণ কৰাৰ িলটা
দ্াবখল কবৰ লাবিি । (শাকপাচবল, িু লপু বল আবদ্ গ্ৰহণলোিয নহ’ি ।)
• যতওঁললালক এখন য াৰ্ণাপত্রত স্বাক্ষৰ কবৰি লাবিি । নামভবতি ৰ সময়ত
য াৰ্ণাপত্রখনৰ আবহি কললজত প্ৰদ্ান কৰা হ’ি । েবদ্ যতওঁললালক দ্াবখল কৰা
যকালনা তিয ভূৱা হয়, যতলন্ত নামভবতি িাবতল কৰা হ’ি ।
• বিনামূ লীয়ালক নামভবতি িাবতল যহাৱা ছাত্র-ছাত্রী মাচুলসহ পু নৰ নামভবতি কবৰি
পাবৰি ।
ৰ্ত্ব.দ্ৰ. : বিনামূ লীয়া আঁচবনত নামভবতি কবৰ যখাজা ছাত্র-ছাত্রী সকলল মু ঠ
৭৫০.০০ টকাৰ মাচুল জমা বদ্ি লাবিি ।

ড০ যোিানন্দ সু ত
অধ্যক্ষ
ঢকুৱাখনা মহাবিদ্যালয়

