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1 Year এ ভবেের তযাগযাো, Merit List

প্রস্তুবের পদ্ধবে আেযাবি

2018 ার্র উচ্চমাধ্যবমক িা মেুয পরীক্ষায় উত্তীর্ে ছাত্র-ছাত্রীর্ির জানার্না যার্ে তয োরা নগর কর্র্জ 20182019 বলক্ষাির্ে Semesterised CBCS Curriculam এ B.A/B.Sc (Hons & Programme/General )
Course of Study 1st Year এ ভবেের জনয Form Online এ 08/06/2018 োবরখ শুক্রিার বিকা ২.০০ টার
পর তের্ক 15/06/2018 োবরখ বিকা ৪.০০ টা পযেন্ত জমা বির্ে পারর্ি। উচ্চমাধ্যবমক িা মেুয পরীক্ষায়
উত্তীর্ে য়া 3 (বেন) িছর পার র্য় তগর্ অর ভবেের ু র্যাগ পার্ি না। (উিাারর্ঃ একজন প্রােেী 2016 তে
উচ্চমাধ্যবমক পরীক্ষায় উত্তীর্ে র্য়র্ছ োর্ োাঁর ভবেের তল ু র্যাগ 2018-2019 বলক্ষা িে)। যারা তভার্কলনা
তকার্ে (পবিমিঙ্গ উচ্চমাধ্যবমক বলক্ষা ংি িা নযানয তিার্ে িা ংি পবরচাবে) উত্তীর্ে র্য়র্ছ োরা
Programme/ General Course of study তে ভবেের জনয Form জমা বির্ে পারর্ি বকন্তু াম্মাবনক তকার্ের
(Honours Course) এর জনয পারর্ি না, িলয যবি োরা আংর্রবজ  5 বট স্বীকৃে বিয় যার প্রবেবটর পূ র্েমান
১০০ নম্বর বনর্য় পরীক্ষায় উত্তীর্ে র্য় োর্ক।
াম্মাবনক তকার্ে (Honours Course) ভবেের অর্িিন করর্ে পারর্ি তআ মস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা যারা
১. H.S. পরীক্ষার তমাট নম্বর্রর ৪৫% এিং তয বির্য় Hons. বনর্ি তআ বির্য় ৫৫%
েিা
২. H.S. পরীক্ষার তমাট নম্বর্রর ৫০% এিং তয বির্য় Hons. বনর্ি তআ বির্য় ৪৫%
েিা
৩. তয বির্য় Hons. বনর্ি তআ বিয়বট H.S. এ না পড়র্ H.S. পরীক্ষার তমাট নম্বর্রর ৫৫% পার্ি। প্রবে তক্ষর্ত্রআ
S.C, S.T ছাত্রছাত্রীর্ির ৫% নম্বর ছাড়।
Combination subject বার্ি Geography/Physical Education/Computer Science বিয় বনর্ে র্
পৃেক Form এ অর্িিন করর্ে র্ি। তকিমাত্র ভবেে য়া ছাত্রছাত্রীর্িরআ উক্ত বিয়গুবর জনয Form তিয়া
র্ি কর্র্জর াআর্েবর কাউন্টার তের্ক। প্রবেবট Form এর মুয ৫০.০০ (পঞ্চাল) টাকা। যোযে ভার্ি পূ রর্ করা
Form H.S. এর মাকেবলট এর তজরক্স কবপ  জমা বির্ে র্ি Final admission তনয়ার বিন তের্ক ৫ বির্নর
মর্ধ্য College Office এ।
Physical Education বিয়বটর জনয Fitness Test র্ি বনম্ন ূ চী নু যায়ী নগর কর্জ মার্ে কা ৭.৩০ বম
তের্ক।
১. Honourse Course of Study এর ছাত্র-ছাত্রীর্ির – ১০/০৭/২০১৮
২. Programme/General Course of Study এর ছাত্র-ছাত্রীর্ির – ১১/০৭/২০১৮
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নীর্চর পদ্ববের্ে Merit List বেরী র্িঃ১. Hons. Course : ENVS এর নম্বর িার্ি িেচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৫ বট বির্য়র নম্বর এিং তয বিয়বটর্ে Hons. বনর্ে
আেুক তআ বিয়বটর বকংিা related বিয়বটর প্রাপ্ত নম্বর তযাগ কর্র। যার্ির H.S. এ বিয়বট োকর্ি না োর্ির
Merit List বেবর র্ি ENVS এর নম্বর িার্ি তকিমাত্র র্িোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৫ বট বির্য়র নম্বর তযাগ কর্র।
২. General Course: ENVS এর নম্বর িার্ি িেচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৫ বট বির্য়র নম্বর তযাগ কর্র।
৩. Geography General: ENVS এর নম্বর িার্ি িেচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৫ বট বির্য়র নম্বর এিং Geography
বিয়বটর প্রাপ্ত নম্বর তযাগ কর্র।
৪. Physical Education General: ENVS এর নম্বর িার্ি িেচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৫ বট বির্য়র নম্বর র্ঙ্গ Physical
Education বিয়বটর নম্বর  Fitness test এর নম্বর তযাগ কর্র।
৫. Computer Science General: ENVS এর নম্বর িার্ি িেচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৫ বট বির্য়র নম্বর এিং Computer
Science/Computer Application/Related বিয়বটর প্রাপ্ত নম্বর তযাগ কর্র।
৬. Geography, Physical Education, Computer Science subject গুবর Merit List প্রকাবলে র্ি
13/07/2018 োবরখ তিা ২.০০ টার ময়। 14/07/2018 োবরখ তিা 11.00 টা ময় Hall ঘর্র Physical
Education Subject বটর Counselling র্ি এিং ঐ ঘর্রআ Geography  Computer Science এর
Counselling র্ি তিা ০১.০০ টা তের্ক। তয মস্ত ছাত্র-ছাত্রী ঐ Subject গুব পার্ি োর্িরর্ক 14/07/2018
োবরখ তের্ক 15/07/2018 োবরখ এর মর্ধ্য 1000.00 টাকা Online এর মাধ্যর্ম জমা বির্ে র্ি এিং ঐ জমা
তিয়া রবি বনর্য় 16/07/2018 োবরর্খর মর্ধ্য Cash Counter এ তিখা করর্ে র্ি নযোয় Subject বট
পায়ার ু র্যাগ তের্ক িবঞ্চে র্ে র্ি।
বিঃদ্রঃ- A. Hons. Course এর জনয Submission করা Form এ General/Programme Course of study
তে ভবেে য়া যার্ি না। General Programme/Course course of study তে ভবেের জনয পৃেক Form
Submission করর্ে র্ি। General/Programme Course of study জনয Form Submission কর্র না
োকর্ Hons. Course এ ভবেের ু র্যাগ না পায়া ছাত্র-ছাত্রীর্ির General/Programme Course of study
তে ভবেে র্ে পারর্ি না।
B. Computer Science/Computer Application/ Mathametics & Physics subject বনর্য়
উচ্চমাধ্যবমক িা মেুয পরীক্ষায় উত্তীর্ে ছাত্র-ছাত্রীরাআ Computer Science Subject বটর জনয অর্িিন করর্ে
পারর্ি।
ধ্যক্ষ
নগর কর্জ
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