শ্রীকৃষ্ণ কলেজ

বগুলা, নদিয়া

(NAAC দ্বারা

শংসাপ্রাপ্ত)

2020–2021 শিক্ষাবলষে ভশতে সংক্রান্ত প্রলয়াজনীয় তথ্য :*

2018-2019 দশক্ষাবর্ষে কলযাণী দবশ্বদবিযালর্য়র দনর্িে শ অনুযায়ী এর অধীনস্থ সমস্ত

কর্লজগুদলর্ে Three Year (six semester) B.A./B.Sc./B.Com. (Honours & Programme/
General) Courses of Studies চালু হর্য়র্ে। এই বযবস্থায় কর্লজ দনধোদরে দবষয়সমূহ
থের্ক একটি সাম্মাদনক (Honours), িু’টি থজর্নদরক (Generic) দবষয় এবং োর সর্ে
AECC-এর িুটি দবষয় পড়র্ে হর্ব। এই িুটি দবষর্য়র মর্ধয একটি (আবদশযক)
পদরর্বশদবিযা (ENVS) ও অপরটি বাংো বা ইংলেশজে মর্ধয থয-থকার্না একটি ভাষা।
আর্বিনকারীর পের্ের সাম্মাদনক ও থজর্নদরক দবষর্য়র সার্পর্ক্ষ এই িুটি ভাষার
মর্ধয থকানটি পড়র্ে হর্ব ো দনভে র করর্ব।
**দব.এ

থজনার্রর্লর থক্ষর্ে কর্লজ দনধোদরে দবষয়সমূহ থের্ক িুটি থকার (core) দবষয়,

একটি থজর্নদরক(Generic) দবষয় এবং োর সর্ে

AECC -এর িুটি দবষয় পড়র্ে হর্ব।

AECC দবভার্ের দনয়ম সাম্মাদনর্কর অনুরূপ এবং কর্লজ দনধোদরে হর্ব।
***LCC

( Language Core Course) থে ইংলেশজ প্রেম ও েৃ েীয় থসর্মস্টার এবং বাংো

দদ্বেীয় ও চেু েে থসর্মস্টার্র আবদশযক দবষয় দহর্সর্ব পড়র্ে হর্ব|
****প্রদে

দশক্ষাবর্ষে েয়মাস অন্তর একটি কর্র থমাট িুটি ষাম্মাদসক (র্সদমস্টার)

পরীক্ষা হর্ব।
•

ক্লার্স কমপর্ক্ষ

75 %

উপদস্থদে না োকর্ল পরীক্ষায় বসর্ে থিওয়া যার্ব না।

•

ভদেে র দনর্িে দশকা পুর্রাটা খুুঁটির্য় পড়া হর্ল ের্বই অনলাইন আর্বিন করার

কাজ শুরু করর্ে হর্ব। থকবলমাে 2018, 2019 ও 2020 সার্ল উচ্চ মাধযদমক বা
সমেু ল পরীক্ষায় পাশ করা োে-োেীরা এই বের্রর স্নােক স্তর্রর প্রেম বর্ষে ভদেে র
জনয

অনলাইর্ন

ওর্য়বসাইর্টর

আর্বিন

মাধযর্ম।

এই

করর্ে
দলর্ে

পারর্ব
দের্য়

http://srikrishnacollegebagula.ac.in
Admission

http://srikrishnacollegebagula.ac.in/admission-procedure.php

details

পাওয়া

যার্ব

অনোইলন ভশতেে জনয আলবদন কোে পদ্ধশত শনম্নরূপ:•

Bill Desk-এ থকবলমাে 230 টাকা (Rs.230/-) ও থসই সর্ে চাজে (Charge)
জমা কর্র থকবলমাে িুটি অনাসে ও একটি থজনার্রল/র্প্রাগ্রাম থকার্সের জনয
আর্বিন করা যার্ব।

অনলাইর্ন আর্বিন করার সময়সীমা:-ইং 10.08.2020 োদরখ থবলা 10:00 থের্ক
15.08.2020 োদরখ(রাে বার্রাটা বাজার আর্ে পযেন্ত)। আর্বিন করার সময় থয
থমাবাইল নম্বর থিওয়া োকর্ব, ভদেে প্রদিয়া চলাকালীন থসই নম্বর্রর পদরবেে ন করা
যার্ব না।
**

সমস্ত অনাসে এবং থজনার্রল/ থপ্রাগ্রাম দবষর্য় অসংর্শাদধে প্রােদমক থমধা
োদলকা 17.08.2020 োদরখ দবর্কল 4-00 টায় প্রকাদশে হর্ব।
•

প্রােদমক থমধা োদলকার সংর্শাধন চলর্ব 17.08.2020 (বিকাল 4-00 টা: থেকক
রাত্রি 8-00 টা পর্ন্ত
য ) এিং 18.08.2020 োদরখ ( সকাল 10-30টা: থের্ক দবর্কল 5•

00 টা: পযেন্ত) । অসংর্শাদধে থমধা োদলকায় থকার্না ত্রুটি বা েড়দমল োকর্ল

আর্বিনকারীর্ক কর্লর্জ উপদস্থে হওয়ার প্রর্য়াজন থনই। থহল্পলাইর্ন থযাোর্যাে কর্র
সংর্শাধর্নর বযবস্থা োকর্ব ।
সব দবষর্য়র অনাসে ও থজনার্রর্লর চূ ড়ান্ত থমধা োদলকা প্রকাদশে হর্ব
19.08.2020 োদরখ সকাল 10-00 টায় |
•

শারীরদশক্ষা (Physical Education) দবষর্য় আর্বিনকারীর্ির মাঠ-পরীক্ষা থনওয়া
হর্ব না |সংরক্ষর্ণর দবদধ অনুযায়ী সরাসদরভার্ব অনলাইর্ন ভদেে র জনয সুর্যাে থিওয়া
হর্ব|
•

সংরক্ষর্ণর দবদধ অনুযায়ী প্রেম পযোর্য় ভদতে থনওয়া হর্ব : 19.08.2020
োদরখ দবকাল 5-00 টা: থের্ক 22.08.2020 োদরখ রাদে 12-00 টা: পযেন্ত |
•

* সংরক্ষর্ণর দবদধ অনুযায়ী পরবেী পযোর্য় ভদেে র োদরখ গুদল :
দদ্বেীয় পযোয় : 23.08.2020 থের্ক 26.08.2020
েৃ েীয় পযোয় : 27.08.2020 থের্ক 30.08.2020
চেু েে পযোয় : 31.08.2020 থের্ক 02.09.2020

-

অধযক্ষ

