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২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে শব.এ/শব.এস.শস. (অনাসে ও পাস ) প্রথম সসশমস্টার্ে(CBCS) ভশতেে শনয়মকানুন 

ভশতেে আর্বদন বা ভশতেে জনয সকানভার্বই কর্েজ কযাম্পার্স ছাত্রছাত্রী বা অশভভাবক/অশভভাশবকাে প্রর্বি বা স াগার্ াগ কর্ ােভার্ব শনশষদ্ধ। 

ফমে শফোপ কের্ত হর্ব অনোইর্ন,  ২ো আগস্ট, ২০২১ দুপুে ১ টা সথর্ক ২০সি আগস্ট, ২০২১ (োত ১২ টা) প েন্ত। 

 অনোইন ফমে শফোর্পে সময় আর্বদনকােীে শনর্জে সমাবাইে নম্বে ও ইর্মইে আইশি সদওয়া বাধ্যতামূেক। অনোইন আর্বদন কোে সময় উক্ত সমাবাইে নম্বর্ে OTP  ার্ব। 
OTP-ে ববধ্তা শনশিতকের্েে পে ফমে সাবশমট কো  ার্ব।  

 অনোইন ফমে শফোর্পে পে একশট Application ID  বতশে হর্ব,  াে দ্বাো ছাত্রছাত্রীো ওর্য়বসাইর্ট Login কের্ত পাের্ব (Password: Date of Birth DD/MM/YYYY)  

                                          ,                                               ।  
 অনোইন ফমে শফোপ কোে পে ফমে শপ্রন্ট আউট শনর্ত হর্ব। (ফর্মেে হািে কশপ জমা সনওয়া সংক্রান্ত শবজ্ঞশি পর্ে জানার্না হর্ব) 
 অনোইন আর্বদর্নে জনয সেশজর্েিন শফিঃ প্রর্য়াজন সনই।  
 ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১                                     (১০+২)                                       । 
 ২০১৯ ও ২০২০                                 University Registration         ,                         । 
 WBSCVET                                 . .                                     । (                               )  
 অনাসে ও পাসর্কার্সেে জনয আোদা সেশজর্েিন কের্ত হর্ব।  একজন ছাত্র/ছাত্রী সবোশধ্ক ৩ শট শবষর্য়ে জনয অনার্সেে ফমে শফোপ কের্ত পাের্ব। একশট ফর্মে সবোশধ্ক শতনশট 

শবষর্য়ে জনয আর্বদন কো  ার্ব। স  সকে আর্বদনকােী অনাসে শনর্য় পড়র্ত আগ্রহী , অনার্সেে সার্থ পাসর্কার্সেে জনযও একশট আর্বদন কর্ে োখর্ত পার্ে। (পাসর্কার্সেে স  

সকে ছাত্রছাত্রীো ভূর্গাে বা Physical Education কশম্বর্নিন শবষয় শহসার্ব শনর্ত চায়, ১) তার্দের্ক পাসর্কার্সে একশট আর্বদন কের্ত হর্ব ভূর্গাে বা Physical Education 

বাদ শদর্য়,  ২) পািাপাশি ভূর্গাে বা Physical Education কশম্বর্নিন শনর্য় আর্েকশট আর্বদন কের্ত হর্ব। আসন সংখযা সীশমত হওয়াে কাের্ন সকান আর্বদনকােী ছাত্রছাত্রী 
ভূর্গাে বা Physical Education শনর্য় ভশতে হর্ত না পাের্ে আর্গে আর্বদন অনু ায়ী পাসর্কার্সে ভশতে হর্ত পাের্ব।)  

 অনোইন আর্বদর্নে শভশির্ত তাশেকা (শবষয়শভশিক/সেশনশভশিক) প্রকাশিত হর্ব আগামী ২২.০৮.২০২১ তাশেখ, দুপুে ২টায়। 
 ত্রুশট সংর্িাধ্র্নে জনয আর্বদনকােীো সময় পার্ব ২৯.০৮.২০২১ তাশেখ প েন্ত। (আর্বদনকােী শনর্জ ত্রুশট সংর্িাধ্ন কের্ত পাের্ব না, শুধু্মাত্র ইর্মইে 

(admission@raidighicollege.org.in)  এে  মাধ্যর্ম কর্েজর্ক উপ ুক্ত িকুর্মন্ট শদর্য় জানার্ে তা সংর্িাধ্ন কর্ে সদওয়া হর্ব)  
 সংর্িাশধ্ত তাশেকা (শবষয়শভশিক/সেশনশভশিক) প্রকাশিত হর্ব আগামী ৩১.০৮.২০২১ তাশেখ, দুপুে ২টায়। 
 অনোইন আর্বদর্নে শভশির্ত সমশেট শের্স্ট (শবষয়শভশিক/সেশনশভশিক) থাকা ছাত্রছাত্রীো অনোইর্ন টাকা জমা কর্ে প্রশভিনাে ভশতে হর্য়  ার্ব। এর্ক্ষর্ত্র কর্ের্জ আসর্ত হর্ব 

না বা সকানভার্বই সকান আশধ্কাশের্কে সার্থ স াগার্ ার্গে প্রর্য়াজন সনই। প্রশভিনাে ভশতে শনশিত হবাে জনয তাাঁর্দে কার্ছ একশট কনফার্মেিন সমর্সজ  ার্ব। 
 ভশতেে পর্ে স শদন তার্দের্ক কর্ের্জ প্রথম আসর্ত বো হর্ব সসশদন সসইসকে ছাত্রছাত্রীর্দে ফর্মেে হািে কশপে সার্থ সমস্ত Original Documents শমশের্য় শনর্য় (সার্থ এক 

কশপ কর্ে সজেক্স কশপ জমা শদর্ত হর্ব) চূড়ান্ত ভশতেে শসের্মাহে সদওয়া হর্ব। এর্ক্ষর্ত্র  শদ মাকেস বা কযার্টগশে সংক্রান্ত বা অনয সকান শবষর্য় তথয েুকর্নাে সকান অশভর্ াগ 
ধ্ো পর্ড়, সসর্ক্ষর্ত্র তাে ভশতে বাশতে বর্ে গেয কো হর্ব। ভশতে বাশতর্েে শসদ্ধার্ন্ত কর্ের্জে অধ্যর্ক্ষে শসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বর্ে গেয হর্ব। 

 অনার্সেে জনয আর্বদন কোে স াগযতাে মাপকাশ িঃ 
সবস্ট সফাে শবষর্য় ৫০% ও সংশিষ্ট শবষর্য় ৪৫% অথবা সংশিষ্ট শবষর্য় ৫৫% 
তপশিেী জাশত/উপজাশতর্দে জনযিঃ সবস্ট সফাে শবষর্য় ৪০% অথবা সংশিষ্ট শবষর্য় ৪০% 
(শবিঃদ্রিঃ ফুি অযান্ড শনউশিিন ও মাইর্ক্রাবার্য়ােশজ অনার্সেে সক্ষর্ত্র সকশমশের্ত পাস কের্ত হর্ব) 

 সংেক্ষনিঃ পশিমবঙ্গ সেকার্েে শনয়মানু ায়ী। (ভশতেে অনোইন আর্বদর্নে সময় ববধ্ সাশটেশফর্কট আপর্োি কের্ত হর্ব )  
 ভশতেে জনয সমধ্াতাশেকা, সময়সূচী এবং শনয়মকানুন সম্পশকেত শবজ্ঞশি আগামী ৩১.০৮.২০২১ শবকাে ৫টায় সদওয়া হর্ব।  
 ভশতে সংক্রান্ত সময়সূচী শবর্িষ পশেশিশতর্ত (শবশ্বশবদযােয় / সেকােী আর্দিনামা বা  াশিক ত্রুশট ইতযাশদ) পশেবতেনর্ াগয।   
 Subjects offered:  

 

শব.এ. অনাসে বাংো, ইশতহাস, শিক্ষাশবজ্ঞান, োষ্ট্রশবজ্ঞান, ভূর্গাে, ইংোশজ 
শব.এ. সজনার্েে বাংো, ইশতহাস, শিক্ষাশবজ্ঞান, োষ্ট্রশবজ্ঞান, ভূর্গাে*, ইংোশজ, দিেন, িােীেশবদযা*, সংসৃ্কত 
                                                                   ও                    
                                                                     ও                    

 

                      ৯৭৩২১৯৬৪৩৭/৯৭৩২১৬০৪৪৭ (                          ১১              ৪  ) , Whatsapp/Telegram : ৯৭৩২১৬০৪৪৭ , 
Email: admission@raidighicollege.org.in 

 

Visit: www.raidighicollege.in 

http://www.raidighicollege.in/index.aspx

