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ভিতর ¢h‘¢ç ২০২০ : উ মাধ িমক (বৃি মূলক)
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পাঠ সু চীর উপকািরতা: কািরগির সংসেদর Lateral Entry (VOCLET) বা JEXPO exam
মাধ েম Diploma Engineering (Polytechnic)-এর ি তীয় বা

থম বছের ভিতর সু েয়াগ।

B.C.A., B. Voc., B.Sc.(Pass), I.T.I এবং WBJEE মাধ েম B.Tech –এ ঊ তর িশ ার
সু েযাগ । Govt. Apprenticeship, সরাসির চাকির বা -িনভর হওয়ার সু েযাগ ।

েমর বিশ É: সাধারণ উ মাধ িমেকর িবভােগর মত ইংরািজ, বাংলা,গিণত,পদাথিবদ া

পাঠ

ও রসায়নিবদ া – এই িবষয় িলর সােথ সােথ


একাদশ
িলর

যু ি গত (engineering) িবষয় িলর পঠন।

ণী থেক Computer বা Electrical এই ২ িবভােগর মেধ একিট চয়ন কের, এই িবষয়
াথিমক Theory/Workshop, এবং Technical Drawing( যু ি গত অ ন), Engineering

Mechanics( যু ি িবেদর বলিবদ া),Entrepreneurship Development(িশে ােদ াগ পিরক না) পঠন।


াদশ

ণীেত পুবিনবািচত িবভােগর ২-টী িবষেয় Theory/Practical/Project পঠন।

Computer িবভােগর িবষয়–(১)Computer Networking & Maintenance (কি উটার নটওয়ারিকং
এবং র ণােব ণ),(২) Visual Basic & its Application (িভসু য়াল বিসক এবং এর

েয়াগ)।

Electrical িবভােগর িবষয় – (১) Maintenance & Repair of Electrical Domestic Appliances
(গৃহ ািল বদু িতক য পািতর র ণােব ণ ও মরামত); (২) Electrical Wiring & Installation of
Motors ( বদু িতক তােরর সংযু ি করণ এবং মাটর

িত াপন)।

িবশদ তথ

িত ােনর c§l¡i¡o : 033-26541052 বা website:
http://www.itirkmbelur.ac.in/ Abh¡ http://www.rkmshilpavidyalaya.ac.in/ Hl
মাধ েম S¡e¡ k¡h।
ফেমর মুল :

100/-টাকা।
- স াদক

