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্োৌ-্োৌ শিাফ্লে শফ.এ/শফ.এ.শ(অনােপওপাষ রথভ ফ্লে বশতে র শফঞশি
 পভে শপলা ্ফ অনলাই্ন, ৌই মভ, ্োৌ দরপৌটা মথ্ে ই জন ্োৌ রাতপৌ্টা ্েত।
 অনলাইনপ পভেপ শপলা্রপ রপ এেিপ Application ID ততশরপ ্ফ,প ্ারপ বারাপ ছারছারহরাপ ও্েফাই্টপ Login ের্তপ
ার্ফ(Password- Date of Birth DD/MM/YYYY)।
 অনলাইন পভে শপলা েরার র পভে ও ফযাক চালা্নর শরট পআউটপশন্তপ্ফ।
 ফযাক অপ ইশিো, রােশদশি রা্ে ফযাক চালান জভা শদ্েপৌেশপশরশবপশন্ত ্ফ পপ্ভেরপা্েেশ জভা মনওো ্ফ বশতে র
ভে ।
 মরশজ্েিন শপ ো টাো।
 অনােপ ওপা্ো্ের জনয আলাদাপমরশজ্েিন ের্ত ্ফ।পএেজনপছার/ছারহপফোশিেপৎিপশফল্েরপজনযপঅনা্েরপ
পভেপশপলাপের্তপার্ফ।
 ফযা্ক চালান জভা মদফার মিল তাশরখ ই জন, ্োৌ শফোল ৎটা ।
ফযা্কর ভেঃ মাভফার – ুরফারঃ মফলা ৌৌটা-ৎটা; িশনফারঃ মফলা ৌ্.ৎো টা ্েত।
 অনলাই্ন মোন পভে শপলা েরার র মোন ং্িািন েরার র্োজন ্ল ফযাক চালান/পভেপ শরট েরার আ্ে তা ের্ত ্ফ।
 ফযা্ক চালান জভা মদফার ্শদ্নর ভ্িয ও্েফাই্ট শপ আ্্ট না্ল ে্লজ েত় ্র া্থ ম্াো্্াে ের্তপ ্ফপ
(ো.ো.্োৌপতাশরখ,পমফলাপ্টারপভ্িযষ।প শপ আ্্ট ওো ছারছারহ্দর নাভই মভশরট শল্ে থাে্ফ।
 উ্র উশিশখত শদন ছাড়া অনলাই্ন পভে শপলা ফা ফযা্ক চালান জভা মদো ্া্ফ না।
 রবহিনালপমভশরট শলে রোশিত ্ফঃ ৌো.ো.্োৌ, মফলা ্টা।পউতশদনপ১ouncellingপএরপশচপওপভেপও্েফাই্টপ
মদওোপ্ফ।
 বশতে রপ ্ফেপ মভশরটপ শল্েপ থাোপ ছারছারহ্দরপ প্ভেরপ া্েপ েশরপ া্থপ ভতপ Original Documents শভশল্েপ মনওোপ
্ফ(এ্্রপমোনপমজরপরাযপ্ফপনাষ।
 দি দতি রদিযাৗ ক ান া ি ানয, ক ান া ত্য া রাত বৗ ৢ ল াওযা ায পাপঅ লাইন ্ি দলা এৗ ্য কিওযা ড়নযনে,
কই আনি

াৗৡনিৗ আনি াদতল

ৗা ড়ন ও কৗদিনে পদ/পদতিপ দ পক া ওানপকৗতনা্যপ য।

 অনা্ের জনয আ্ফদন েরার ম্ােযতার ভাোঠঃ
মফে মপার শফল্ে ো% ও ংশিে শফল্ে %পঅথফা ংশিে শফল্ে %
তশিলহ জাশত/উজাশত্দর জনযঃ মফে মপার শফল্ে ো%/উত শফল্ে ো%
(শফঃরঃপ-পপ ্পঅযািপশনউশিনপওপভাই্রা-ফা্োলশজপঅনা্েরপম্রপমেশভশে্তপাপের্তপ্ফষ
 ংরনঃ শিভফগ রো্রর শনেভান্ােহ।
 বশতে পশপঃপুী.ী6.ূীু6পতাশর্খপও্েফাই্টপমদওোপ্ফ।
 বশতে পংরাতপভেচহপশফ্িলপশরশিশত্তপপ(শফবশফদযালে/পরোরহপআ্দিনাভাপফাপ্াশিেপুিপইতযাশদষপশরফতে ন্্ােযপ।
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Subject Combinations
B.A. (General)
1.

Bengali, Political Science, Geography/English*

2.

History, Political Science, English/Bengali

3.

Bengali, English, Education

4.

Education, History, Geography/English*

5.

Bengali, History, Sanskrit

6.

Physics, Chemistry, Mathematics

7.

Chemistry, Zoology, Botany

8.

Chemistry, Food & Nutrition, Zoology

9.

Chemistry, Microbiology, Zoology

10.

Microbiology, Food & Nutrition, Chemistry

B.Sc. General

B.A. (Hons.):
1)

Bengali (Honours)

:

History, Education, Political Science

2)

English (Honours)

:

Bengali, History, Education

3)

Geography (Honours)

:

Political Science, Bengali, Education, Mathematics

4)

History (Honours)

:

Bengali, Political Science, Education

5)

Education (Honours)

:

Bengali, History, Geography/English*

6)

Political Science (Honours)

:

History, Education, Bengali.

B.Sc.(Hons.)
7)

Mathematics (Honours)

:

Physics, Chemistry, Geography*

8)

Physics (Honours)

:

Mathematics, Chemistry

9)

Zoology (Honours)

:

Chemistry, Botany, Micro-biology

10) Microbiology (Honours)

:

Chemistry and Botany / Zoology. (Min. 30% marks in Chemistry)

11) Food & Nutrition (Honours)

:

Chemistry, Zoology, Microbiology (Min. 30% marks in Chemistry)

*Students who want to take Geography (General), must mention one alternative subject(English). Because, seats for
this subject are limited. All candidates may not get the opportunity to take Geography(General).

