শ্রীকৃষ্ণ কলেজ

বগুো, নদিয়া
(NAAC দ্বারা শংসাপ্রাপ্ত)

২০১৯–২০২০ দশক্ষাবলষে ভদতে সংক্রান্ত প্রলয়াজনীয় তথ্য :*২০১৯-২০২০

শলক্ষাবর্ে কযাণী শবশ্বশবদ্যার্ের শির্দ্ে ল অিুযােী এর অধীিস্থ মস্ত

কর্জগুশর্ে Three Year (six semester) B.A./B.Sc./B.Com.

(Honours & Programme/ Genereal) Courses of Studies
চাু র্ের্ে । এই বযবস্থাে কর্জ শিধোশরে শবেমূ থের্ক একটি াম্মাশিক
(Honours), একটি থজর্িশরক (Generic) শবে এবং োর র্ে
এর

দ্ুটি

শবে

পড়র্ে

র্ব।

এই

দ্ুটি

শবর্ের

মর্ধয

একটি

AECC (আবশলযক)

পশরর্বলশবদ্যা ( ENVS) ও অপরটি বাংা বা ইংর্রশজর মর্ধয থয-থকার্িা একটি
ভাা। আর্বদ্িকারীর পের্ের াম্মাশিক ও থজর্িশরক শবর্ের ার্পর্ক্ষ এই দ্ুটি
ভাার মর্ধয থকািটি পড়র্ে র্ব ো শিভে র করর্ব।
**শব.এ

থজিার্রর্র

থক্ষর্ে

কর্জ

শিধোশরে

শবেমূ

থের্ক

(core)শবে, একটি থজর্িশরক (Generic) শবে এবং োর র্ে

দ্ুটি

থকার

AECC -

এর দ্ুটি শবে পড়র্ে র্ব। AECC শবভার্গর শিেম াম্মাশির্কর অিুরূপ এবং
কর্জ শিধোশরে র্ব।
***LCC ( Language Core Course) থে ইংর্রশজ প্রেম ও েৃ েীে থর্মস্টার
এবং বাংা শিেীে ও চেু েে থর্মস্টার্র আবশলযক শবে শর্র্ব পড়র্ে র্ব|
****প্রশে শলক্ষাবর্ে েেমা অন্তর একটি কর্র থমাট দ্ুটি াম্মাশক ( থশমস্টার)
পরীক্ষা র্ব।

 ক্লার্

কমপর্ক্ষ ৭৫% উপশস্থশে িা োকর্ পরীক্ষাে বর্ে থদ্ওো যার্ব িা।

 ভশেে র শির্দ্ে শলকা পুর্রাটা খুুঁটির্ে পড়া র্ ের্বই অিাইি আর্বদ্ি করার
কাজ শুরু করর্ে র্ব।

 থকবমাে ২০১৭ , ২০১৮ ও ২০১৯

ার্ উচ্চ মাধযশমক বা মেু 

পরীক্ষাে পাল করা োে-োেীরা এই বের্রর স্দােক স্তর্রর প্রেম বর্ে ভশেে র
জিয

অিাইর্ি

আর্বদ্ি

করর্ে

পারর্ব
ওর্েবাইর্টর

http://srikrishnacollegebagula.ac.in
মাধযর্ম।

 অিাইর্ি ভশেে র জিয আর্বদ্ি করার পদ্ধশে শিম্নরূপ:*Bill Desk-এ থকবমাে 230 টাকা ( Rs. 230/-)ও থই র্ে চাজে
(Charge) জমা কর্র শিম্নবশণেে দ্ুটি অিাে ও একটি থজিার্র/থপ্রাগ্রাম থকার্ের
জিয আর্বদ্ি করা যার্ব।
** অিাইর্ি আর্বদ্ি করার মেীমা :- ইং 28.05.2019 োশরখ থবা

12:00 থের্ক 06.06.2019 োশরখ (রাে বার্রাটা বাজার আর্গ পযেন্ত)।
আর্বদ্ি করার মে থয থমাবাই িম্বর থদ্ওো োকর্ব, ভশেে প্রশিো চাকাীি
থই িম্বর্রর পশরবেে ি করা যার্ব িা।

 মস্ত অিাে এবং থজিার্র/ থপ্রাগ্রাম শবর্ে অংর্লাশধে প্রােশমক থমধা
োশকা 09.06.2019 োশরখ শবর্ক ৪:০০ ( চারর্টর) পর্র প্রকাশলে
র্ব।

 প্রােশমক থমধা োশকার ংর্লাধি চর্ব 10.06.2019 োশরখ শবর্ক
৪.০০(চারর্ট) পযেন্ত

(up

to 4:00 P.M.) ।অংর্লাশধে থমধা

োশকাে থকার্িা ত্রুটি বা গড়শম োকর্ আর্বদ্িকারীর্ক কর্র্জ
উপশস্থে ওোর প্রর্োজি থিই । হহল্পোইলন হ াগাল াগ কলর
সংলশাধলনর

বযবস্থা

8016835954.

থ্াকলব

।

হ াগাল াগ

এর

নম্বর

-

 ব শবর্ের অিাে ও থজিার্রর্র চূ ড়ান্ত থমধা োশকা প্রকাশলে র্ব
11.06.2019 োশরর্খ শবর্ক ৪.০০(চারর্টর) পর্র|

 লারীরশলক্ষা ( Physical Education) শবর্ে আর্বদ্িকারীর্দ্র মাঠপরীক্ষা থিওো র্ব িা | ংরক্ষর্ণর শবশধ অিুযােী রাশরভার্ব অিাইর্ি
ভশেে র জিয ুর্যাগ থদ্ওো র্ব|

 ংরক্ষর্ণর

শবশধ

অিুযােী

লারীশরকভার্ব প্রশেবন্ধী

প্রেম

পযোর্ে

অংরশক্ষে ( থজিার্র)

ও

াম্মাশিক ( অিার্ের) জিয আর্বদ্িকারীর্দ্র ইং-

13.06.2019 োশরখ থবা ১১.০০ টার পর থের্ক (after 11:00
A.M) 16.06.2019 োশরখ

রাে বার্রাটা বাজার আর্গ পযেন্ত ( upto

12:00 midnight) ভশেে থিওো র্ব।
 এক শবর্ে ভশেে র্ে থই শবর্ের পশরবর্েে আর্রক শবর্ে ভশেে র্ে থগর্
কর্র্জ াশজর র্ে আর্গর ভশেে বাশে ( admission cancel) করর্ে
র্ব। িেে পরবেী শবর্ে ভশেে ওো যার্ব িা।

 ংরক্ষর্ণর

শবশধ

অিুযােী

শিেীে

পযোর্ে

াম্মাশিক ( অিার্ের)

আর্বদ্িকারীর্দ্র ইং 18.06.2019 োশরখ থবা

জিয

১১.০০টার পর থের্ক

(after 11:00 A.M) 21 .06.2019 োশরখ রাে ১২.০০টার আর্গ
পযেন্ত (up to 12:00 Midnight) ভশেে থিওো র্ব।

 ংরক্ষর্ণর শবশধ অিুযােী েৃ েীে পযোর্ে াম্মাশিক ( অিাে) থকার্ের জিয
এবং থজিার্র / থপ্রাগ্রাম থকার্ের জিয আর্বদ্িকারীর্দ্র ইং 23.06.2018
োশরখ

থবা

১১.০০টার

পর

থের্ক

(after

11

:00

A.M)

26.06.2019 োশরখ রাে ১২.০০টার আর্গ পযেন্ত ( up to 12:00
Midnight) ভশেে থিওো র্ব।


ংরক্ষর্ণর শবশধ অিুযােী চেু েে পযোর্ের াম্মাশিক ( অিাে) থকার্ের জিয
এবং থজিার্র /

থপ্রাগ্রাম থকার্ের জিয 28 .06.2019 োশরখ শবর্ক

০৪.০০টার পর থের্ক (after 04:00 P.M.) 01.07.2019 োশরখ
রাে ১২.০০টার আর্গ পযেন্ত (up to 12:00 Midnight) ভশেে থিওো
র্ব।

 ংশিষ্ট শবভার্গর অধযাপকর্দ্র মাধযর্ম অিার্ের জিয ভশেে ওো োে-োেীর্দ্র
লংাপর্ের

যাচাই

ও

অশভমুখ

কমেূচী (

Orientation

Programme)এর োশরখ পর্র জািার্িা র্ব|
 একবার ভশেে র ুর্যাগ ারার্ পরবেীকার্ ভশেে র থকািও ংস্থাি থিই।
 পশিমবে রকার্রর ংরক্ষণ শবশধ এবং কযাণী শবশ্বশবদ্যার্ের ভশেে ংিান্ত
শির্দ্ে শলকা অিুযােী মস্ত শবর্ের থমধা োশকা প্রস্তুে করা র্ব এবং থই
থমধা

োশকার

শিশরর্খ

অিাইর্ি

ভশেে

থিওো

র্ব।

আর্বদ্িপর্ে

বা

আর্বদ্িপর্ের র্ে ংযুক্ত িশেপর্ে থদ্ওো েেয ভু  প্রমাশণে র্ েৎক্ষণাৎ
থই আর্বদ্িপেটি বাশে করা র্ব |

 অিাইর্ি ভশেে ওোর পর্ড় শিধোশরে মর্ের মর্ধয মস্ত িশেপে কর্র্জর
অশিঘর্র জমা শদ্র্ে র্ব এবং পশরচেপে ( Identity Card) ংগ্র
করর্ে র্ব।

 ভশেে বাশে করর্ে র্ আর্বদ্িকারীর্ক রাশর অধযক্ষ ( Principal)
মালর্ের কার্ে থদ্খা কর্র শশখে ভার্ব থই মর্মে আর্বদ্ি করর্ে র্ব।

 ভশেে র আর্বদ্ি করর্ই ভশেে র শিিেো থদ্ওো ে িা।
 শবর্ল কারর্ণ ভশেে র ূচীর পশরবেে ি ঘটর্ও ঘটর্ে পার্র।

ড: শুকলিব হ াষ
অধযক্ষ

