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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------থম সিম

ােরর (2022-23 িশ

াবেষর ) ভিতর না টশ 12.07.2022

** প মব সরকােরর উ িশ া ম েকর ( 507- Edn(CS)/10M-95/14 Date 30th June 2022) এবং বধমান িব িবদ ালেয়র িনেদশ
(R-C/UG-Perm/Adm/5 dt 08.07.2022) থম সিম ােরর (2022-23 িশ াবেষর ) ভিত হেব মধার িভি েত এবং অনলাইেনর মাধ েম। এই িবষেয়
কান অিবভাবক বা ছা - ছা ী কেলেজ আসেব না। কেলেজ কান Help Desk থাকেব না।
** 2019,2020,2021 এবং 2022 সােল যারা কান ীকৃত কাউ

ল, বাড থেক উ

মাধ িমক( 10+2) পাশ কেরেছ তারা

থম সিম

াের ভিত হেব।

** অনাস এবং জনােরল কােস ভিতর জন ছা - ছা ী দর কেলেজর ওেয়বসাইট এ িগেয় (www.kandrarkkmahavidyalaya.org) ভিতর জন
তােদর নাম Registration করেত হেব। Registration এর জন কান অথ লাগেব না।
** অনাস এবং জনােরল কােস ভিতর জন ছা - ছা ী দর আলাদা আলাদা ভােব আেবদন করেত হেব।
**

িত ট অনােসর জন পৃথক ভােব আেবদন করেত হেব।

** অনােসর জন আেবদন করেত গেল উ
** জনােরল কােস ভিতর জন উ

মাধ িমক পরী

ায় 45% ন র থাকেত হেব।

মাধ িমক বা সমতল পরী

ায় পাশ হেলই চলেব।

** ভােকশনাল কােস পাশ করা ছা - ছা ীরা জনােরল কােস ভিত হেব।
** Economics (Hons) িনেত গেল H.S পরী
** অনােসর জন

ায় Mathematics/Business Mathematics পাশ করেত হেব এবং SEM 1 এ Mathematics ক িবষয়
িহেসেব িনেত হেব।

মধা তািলকা তির হেব মাধ িমক পরী ায় া শতকরা ন েরর 40 % এবং উ মাধ িমক বা সমতল পরী
ন েরর ( পিরেবশ িবদ া বাদ িদেয় সব চেয় বশী ন র পাওয়া 5 ট িবষেয়র ) 60% িনেয়।

** জনােরল কােস মধা তািলকা তির হেব মাধ িমক পরী ায় া শতকরা ন েরর 40 % এবং উ মাধ িমক বা সমতল পরী
পিরেবশ িবদ া বাদ িদেয় সব চেয় বশী ন র পাওয়া 5 ট িবষেয়র ) 60% িনেয়।
** 18.07.2022 থেক অনলাইেন Registration

** 17.08.22 তািরেখ অনােসর চূ ড়া

মধা তািলকা (অনাস ও জনােরেলর)

া

ন েরর (

কাশ হেব ।

েয়াজন হয় তাহেল অনােসর ি তীয় মধা তািলকা

** 17.08,2022 থেক জনােরল কােসর ভিত
** 15.09.2022 তািরেখ ভিত
** 19.09.2022 তািরখ থেক

শতকরা

কাশ হেব।

মধা তািলকা থেক অনােসর িনধািরত Intake অনুযায়ী ভিত

** 23.08.2022 এ যিদ

ায়

া

হেব এবং চলেব 05.08.2022 পয ।

** 11.08.2022 এ খসড়া মধা তািলকা ( অনাস ও জনােরেলর )
** 16.08.2022 এ চূ ড়া

ায়

থম সিম

হেব ।

য়া শষ হেব।
ােরর

আসন সংখ া (Intake Capacity):
Bengali (Hons)- 80
English (Hons)- 55

াস

হেব।

হেব এবং চলেব 21.08.2022 পয ।
কাশ হেব ।

History (Hons )-81
Geography (Hons)-40
Sanskrit (Hons ) -55
Education (Hons )- 46
Mass communication and Journalism (Hons)- 30
Mathematics (Hons )-30
Economics (Hons )-25
Philosophy (Hons)- 25
B.A general- 1557
B.Sc General 60
** সব িবষেয়র অনােসর ছা - ছা ী দর ভিতর জন লাগেব 1600 টাকা এবং জনােরল ছা - ছা ী দর ভিতর জন লাগেব 1300 টাকা। S.B.I এর
য কান শাখায় 11782685061 A/C টাকা জমা িদেত হেব অনলাইেন।
এ ছাড়াও I.C.I.C.I এর য কান শাখায় এই A/C ন ের 271001000058 এবং AXIS bank এর য কান শাখায় A/C ন ের 919010011021249
অনলাইেন টাকা জমা দওয়া যােব।
** ভিতর পর ছাে র কনফােমশন slip তার িনেজর পাটাল থেক ডাউন লাড করেত হেব এবং তার কিপ সে
বািতল হেব।
** কউ ভল তথ িদেল তার ভিত বািতল হেব। তার জন কেলজ কান দািয়
** ভিত িবষেয় কান িকছ জানার থাকেল বলা 11 টা থেক 4 টর মেধ

রাখেত হেব।অন থায় তার ভিত

নেব না।

ফান করেত হেব - 8001646437 , 8617854174,9434857209 ন ের।

Bengali (Hons)- িনেল য কান আর এক ট িবষয় জনিরক িনেত হেব (English, History, Sanskrit, Geography, Philosophy, political science,
Economics, Physical Education )
English (Hons)- িনেল য কান আর এক ট িবষয় জনিরক িনেত হেব (Bengali, History, Sanskrit, Geography, Philosophy, Political Science,
Economics, Physical Education )
History (Hons )-িনেল য কান আর এক ট িবষয় জনিরক িনেত হেব (Bengali, English, Sanskrit, Geography, Philosophy, political science,
Economics, Physical Education)
Geography (Hons)-িনেল য কান আর এক ট িবষয় জনিরক িনেত হেব (Bengali, English, History, Sanskrit, Philosophy, political science,
Economics, Physical Education, Mathematics ,Physics, Chemistry, Zoology, Botany)
Sanskrit (Hons ) -িনেল য কান আর এক ট িবষয় জনিরক িনেত হেব (Bengali, English, History, Geography, Philosophy, political science,
Economics, Physical Education)
Education (Hons )-িনেল য কান আর এক ট িবষয় জনিরক িনেত হেব (Bengali, English, Sanskrit, Geography, Philosophy, political science,
Economics, Physical Education, History)
Mass communication and Journalism (Hons ) )-িনেল য কান আর এক ট িবষয় জনিরক িনেত হেব (Bengali, English, Sanskrit, Geography,
Philosophy, political science, Economics, Physical Education, History)
Philosophy (Hons)-িনেল য কান আর এক ট িবষয় জনিরক িনেত হেব (Bengali, English, Sanskrit, Geography, Political science, Economics,
Physical Education, History)
Mathematics (Hons )-িনেল য কান আর এক ট িবষয় জনিরক িনেত হেব ( Physics, Chemistry, Zoology, Botany Geography, Economics,
Physical Education.
Economics (Hons ) িনেল Mathematics িনেত হেব।
B.A (General) দর িনেত হেব দু ট িবষয় ((Bengali, English, Sanskrit, History, Geography, Philosophy, Political Science, Economics, Physical
Education)
B.Sc (General) দর িতন ট িবষয় িনেত হেব (Mathematics, Physics, Chemistry, Zoology, Botany Geography, Economics, Physical
Education).
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Principal.

