কান্দরা রাধা কান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয়
প্রথম ির্ষের (২০১৭-১৮) ভবতে র ন াটিশ
প্রথম ির্ষের (২০১৭-১৮) ভবতে হর্ি অ লাই এর
মাধযর্ম।২০১৪/২০১৫/২০১৬/২০১৭ সার্ল উচ্চ মাধযবমক পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা ভবতে
হর্ত পারর্ি।
অ াসে ও নে ার্রল নকার্সে ভবতে হিার ে য ICICI Bank এর নে নকা শাখায় ১৫০
টাকা ২৭১০০১০০০০৫৮ এই account এ েমা বদ্র্য় াম registration করর্ত হর্ি।
প্রবতটি অ ার্সের ে য আলাদ্া আলাদ্া registration করর্ত হর্ি।
অ ার্সের ে য আর্িদ্ করর্ত হর্ল উচ্চ মাদ্ধবমক এ শতকরা ৪৫% ম্বর থাকর্ত
হর্ি।
নে ার্রল নকার্সে ভবতে র ে য উচ্চ মাদ্ধাবমক পাশ করর্লই চলর্ি।
অ ার্সের নমধা তাবলকা হর্ি ম্বর্রর বভবির্ত। (িাাংলা, ইাংরাবে ও নে নকা বত টি
বিষর্য় নিবশ ম্বর ও নে বিষর্য় অ াসে ন র্ি নসই বিসর্য়র ম্বর নোগ কর্র নমধা
তাবলকা ততবর হর্ি।)Mass Communication & Journalism (Hons)-এর ে য
ইাংরাবে ম্বর আর একিার নোগ হর্ি।
অ লাই
registration হর্ি ০৬.০৬.১৭ নথর্ক ৩০.০৬.১৭ পেেন্ত।
অ াসে ও নে ার্রর্লর নমধা তাবলকা প্রকাশ হর্ি ০৫.০৭.১৭ তাবরর্খ।
অই বদ্ অ ার্সের প্রথম তাবলকা প্রকাশ হর্ি। (০৫.০৭.১৭)
অ ার্সে োরা সুর্োগ পার্ি তার্দ্র ICICI Bank এর নে নকা শাখায় কর্লে ব ধোবরত
ফী ২৭১০০১০০০০৫৮ এই Account এ েমা বদ্র্ত হর্ি ০৫.০৭.১৭ নথর্ক
১০.০৭.১৭ তাবরর্খর মর্ধয। এিাং তারা কর্লর্ে এর্স িযাাংক এর টাকা েমা
নদ্ওয়ার রবসদ্ ও সমস্ত অবরবে াল তিধ কাগে পত্র কর্লর্ের অবফর্স নদ্বখর্য়
কর্লর্ে াম তু লর্ি ০৫.০৭.১৭ নথর্ক ১০.০৭.১৭ এর মর্ধয। তা া হর্ল তার্দ্র
ভবতে িাবতল ির্ল গণ্য করা হর্ি।
নে ার্রল নকার্সের ছাত্র-ছাবত্ররা নমধা বভবিক তাবলকা অ ুোয়ী ICIC Bank এর নে
নকা শাখায় কর্লে ব ধোবরত ফী ২৭১০০১০০০০৫৮ এই Account এ েমা বদ্র্ত
হর্ি ১১.০৭.১৭ নথর্ক ২৮.০৭.১৭ তাবরর্খর মর্ধয। এিাং তারা কর্লর্ে এর্স িযাাংক
এর টাকা েমা নদ্ওয়ার রবসদ্ ও সমস্ত অবরবে াল তিধ কাগে পত্র কর্লর্ের
অবফর্স নদ্বখর্য় কর্লর্ে াম তু লর্ি। তা া হর্ল তার্দ্র ভবতে িাবতল ির্ল গণ্য করা
হর্ি।

আস সাংখযাBengali Hons.- 72
English hons.- 45
History hons.- 73
Geography Hons.- 37
Sanskrit Hons.- 40
Education Hons.- 25
40
Mass Communication & Journalism Hons.- 25
ভবতে র ে য টাকা লাগর্ি ব ম্নরূপBengali Hons.- 1685/English hons.- 1685/History hons.- 1685/Sanskrit Hons.- 1685/Geography Hons.-3885/Education Hons.- 2685/Mass Communication & Journalism Hons.- 3785/নে ার্রল নকার্সের ে য লাগর্ি ১৫৬০ টাকা।
Geography (pass) & Physical Education (pass) পর্র নদ্ওয়া হর্ি এিাং তার
ে য পর্র আলাদ্া ফী েমা করর্ত হর্ি।

Dr. Mrinal Kanti Chattopadhyay
Principal

