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 সা ািনক কােস ভিতর জন  উ  মাধ িমক বা 
সমতুল  পরী ায় া  মাট ন েরর ৪৫ % 
েয়াজন। 

 য িবষেয়  Honours এর জন  আেবদন 
করা হেব উ  মাধ িমক বা সমতুল  পরী ায় 
যিদ সই িবষয় থােক তাহেল সই িবষেয় ৪৫% 
ন েরর েয়াজন। 
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িবেশষ িকছু িনেদশাবলী – যার অন থা হেল কতৃপ  দায়ী থাকেব না 

১ উ  মাধ িমেকর য িবষয় েলােত িথওির ও াি কাল আেছ স েলােত আলাদা 

আলাদা কের পাশ ন র থাকেত হেব। 

২ সম  কাগজপ  যা ছা /ছা ী িবিভ  সমেয় কেলেজ জমা দেব যন িনেজর ারা 
ত িয়ত করা থােক। 

৩ ভিতর ফম বা রিজে শন করার প িত স িলত এক  িব ািরত িনয়মাবলী ভিতর 
ওেয়বসাইেট দওয়া থাকেব। 

৪ এক  ছা  বা ছা ী দইুবােরর বশী একই কেলেজ থম বেষ ভিত হেত পারেব না। 
এে ে  তার আেগর ইউিনভািস  রিজে শন ন র ই বহাল থাকেব। 

৫ রাজ  ের খেলায়াড়রা াটস কাটায় মিরট িলে  থাকা র াে র িভি েত 

সা ািনক কােস থম বেষ ভরিতর জন  িবেবিচত হেব  ীকৃত খলার উপযু  মান 

প  থাকেল। জলা েরর খেলায়াড়রা াটস কাটায় মিরট িলে  থাকা র াে র 

িভি েত  জনােরল কােস থম বেষ ভরিতর জন  িবেবিচত হেব, যিদ উ  মাধ িমক 

বা সমতুল  পির ায় পাশ মা  সহ ীকৃত খলার উপযু  মান প  থােক। 

৬ সা ািনক কােস ভিতর জন  মধা তািলকা (পিরেবশ িবদ া বাদ িদেয় ) তির 
হেব কেলজ কতৃপে র িনধািরত িনয়ম অনুসাের। 

( ভিরিফেকশেনর সময় ছা ছা ীর যিদ েয়াজনীয় ড েম স এর সে  ভিত ি য়ায় 

দওয়া িবষয় িলর িভতর িমল না থােক, ভিত বািতল বেল গন  করা হেব এবং জমা 
দওয়া কােনা ধরেনর টাকা ফরত দওয়া হেব না।) 
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INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED 

(VIOLATION OF THESE RULES MAY CANCEL A CANDIDATE’S ADMISSION AND 
COLLEGE AUTHORITY WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR THAT) 

1. Subjects in H.S. having Theory and Practical are required to have pass marks 
separately in both theory and practical. 

2. Documents which have to be submitted from time to time at college should be 
self-attested. 

3. A step by step guide for admission procedure will be available in Admission 
website. 

4. A candidate cannot take admission in the same college more than “two times” 
in Ist year course. 

5. Any student (in sports quota) can take admission in Honours course 
(according to the rank in merit list) if he or she can provide proper 
documents regarding his participation in State Level sports. On the other hand, 
students who have participated in District level and can provide valid 
documents can avail admission in General course only(according to the rank 
in merit list). 

6. Marks in Environmental Studies (ENVS) in H.S. will not be included at the time 
of preparation for merit list.  

(During document verification if it is found that improper documents have been 
provided then his/her admission will be treated as cancelled and no fees will be 
refunded.) 

                                                           By Order 

 College Authority 

 


