
   িবষয়ঃ-   2021-2022   িশ�াবেষ�   Semesterised   CBCS   Curriculum   এ   B.A/B.Sc   (Porgrame   &   
Honours)   Course   Of   Study   েত   1 st    Year   এ   ভ�ত�র   েযাগ�তা,   Merit   List   ��িত   ও   E-Admission   
প�িত   ইত�ািদ।   

2019  সাল  েথেক  2021  সাল  পয��  উ�মাধ�িমক  বা  সমতুল�  পরী�ায়  উ�ীণ�  ছা�-ছা�ীরা  নগর  কেলেজ                
2021-2022  িশ�াবেষ�  Semesterised  CBCS  Curriculum  এ  B.A/B.Sc  (Hons  &  Programe)  Course             
of  Studyর  1 st  Year  এ  ভ�ত�র  জন�  Form  Online  এ  02/08/2021  তািরখ  েসামবার  সকাল  11.00  টার  পর                   
�থেক  20/08/2021  তািরখ  ��বার  রাি�  11:59  পয��  Submit  করেত  পারেব।  যারা  ভেকশনাল  েকােস�               
(পি�মব�  উ�মাধ�িমক  িশ�া  সংসদ  বা  অন�ান�  েবাড�   বা  সংসদ  পিরচািলত)  উ�ীণ�  হেয়েছ  তারা               
Programe/  General  Course  of  study  েত  ভ�ত�র  জন�  Form  Submit  করেত  পারেব  িক�  সা�ািনক                
�কােস�র  (Honours  Course)  এর  জন�  পারেব  না,  অবশ�  যিদ  তারা  ইংেরিজ  সহ  5  �  �ীকৃত  িবষয়  যার                   
�িত�র   পূণ�মান   ১০০   ন�র   িনেয়   পরী�ায়   উ�ীণ�   হেয়   থােক।   

সা�ািনক   েকােস�   (Honours   Course)   ভ�ত�র   আেবদন   করেত   পারেব   েসই   সম�   ছা�-ছা�ীরা   যারা   

১.    H.S.   পরী�ার   েমাট   ন�েরর   ৪৫%   এব ং  েয   িবষেয়   Hons.   িনেব   েসই   িবষেয়   ৫৫%   ন ং  েপেয়েছ   

    অথবা   

২.    H.S.   পরী�ার   েমাট   ন�েরর   ৫০%   এব ং  েয   িবষেয়   Hons.   িনেব   েসই   িবষেয়   ৪৫%   ন ং  েপেয়েছ   

                                               অথবা   

৩.    েয   িবষেয়   Hons.   িনেব   েসই   িবষয়�   H.S.   এ   না   পড়েল   H.S.   পরী�ার   েমাট   ন�েরর   ৫৫%   েপেয়েছ।   �িত   
��ে�ই   S.C,   S.T   ছা�ছা�ীেদর   ৫%   ন�র   ছাড়।   

   নীেচর   প�িতেত   Merit   List   ৈতরী   হেবঃ-   

১ .  Hons.  Course:  ENVS  এর  ন�র  বােদ  সেব�া�  ন�র  �া�  ৫  �  িবষেয়র  ন�র  এব ং  েয  িবষয়�েত  Hons.                    
িনেত  ই�ুক  েসই  িবষয়�র  িকংবা  Related  িবষয়�র  �া�  ন�র  েযাগ  কের।  যােদর  H.S.  এ  িবষয়�  থাকেব  না                   
তােদর  Merit  List  ৈতির  হেব  ENVS  এর  ন�র  বােদ  েকবলমা�  সেব�া�  ন�র  �া�  ৫  �  িবষেয়র  ন�র  েযাগ                    
কের।   

২ .   General   Course:   ENVS   এর   ন�র   বােদ   সব��   ন�র   �া�   ৫   �   িবষেয়র   ন�র   েযাগ   কের।   



৩ .  Geography  General:  ENVS  এর  ন�র  বােদ  সব��  ন�র  �া�  ৫  �  িবষেয়র  ন�র  এব ং  Geography                  
িবষয়�র   �া�   ন�র   েযাগ   কের।   

৪.     Physical   Education   subject   �র   merit   list   ৈতির   হেব   িন�   ভােব-   

A. যারা  Physical  Education  subject  িনেয়  পেড়েছ  তােদর  Merit  List  ৈতির  হেব  ENVS  এর  ন�র  বােদ                 
সব��   ন�র   �া�   ৫   �   িবষেয়র   ন�র   সে�   Physical   Education   িবষয়�র   ন�র   েযাগ   কের।   

B. যারা  Physical  Education  subject  িনেয়  পেড়িন  তােদর  ENVS  এর  ন�র  বােদ  সব��  ন�র  �া�  ৫  �                  
িবষেয়র   ন�র   সে�   Sports   অথবা   Yoga   এর   Certificate   এর   �দ�   ন�র   েযাগ   কের।   

৫ .  Computer  Science  General:  ENVS  এর  ন�র  বােদ  সব��  ন�র  �া�  ৫  �  িবষেয়র  ন�র  এব ং                  
Computer   Science/Computer   Application/Related   িবষয়�র   �া�   ন�র   েযাগ   কের।   

৬ .  Physics  General:  ENVS  এর  ন�র  বােদ  সব��  ন�র  �া�  ৫  �  িবষেয়র  ন�র  এব ং  Physics  িবষয়�র                   
�া�   ন�র   েযাগ   কের।   

৭ .  Statistics  General:  ENVS  এর  ন�র  বােদ  সব��  ন�র  �া�  ৫  �  িবষেয়র  ন�র  এব ং                 
Statistics/Mathematics     িবষয়�র   �া�   ন�র   েযাগ   কের।   

িবঃ�ঃ-   A.  Hons.  Course  এর  জন�  Submission  করা  Form  এ  Programme/General  Course  of               
study  েত  ভ�ত�  হওয়া  যােব  না।  Programme/General  course  of  study  েত  ভ�ত�র  জন�  পৃথক  Form                 
Submission  করেত  হেব।  Programme/General  Course  of  study  জন�  Form  Submission  না  কের              
থাকেল  Hons.  Course  এ  ভ�ত�র  সুেযাগ  না  পাওয়া  ছা�-ছা�ীরা  Programme/General  Course  of  study               
�ত   ভ�ত�   হেত   পারেব   না।   

   B.  Computer  Science/  Mathematics  &  Physics  subject  িনেয়  উ�মাধ�িমক  বা  সমতুল�             
পরী�ায়   উ�ীণ�   ছা�-ছা�ীরা   Computer   Science   Subject   �র   জন�   আেবদন   করেত   পারেব।   

C.   Physics  এব ং  Mathematics  Subject  িনেয়  উ�মাধ�িমক  বা  সমতুল�  পরী�ায়  উ�ীণ�             
ছা�-ছা�ীরা   Physics   subject   �র   জন�   আেবদন   করেত   পারেব।   

D .  Statistics/  Mathematics  িনেয়  উ�মাধ�িমক  বা  সমতুল�  পরী�ায়  উ�ীণ�  ছা�-ছা�ীরা            
Statistics   Subject   �র   জন�   আেবদন   করেত   পারেব।   

             অধ��   

          নগর   কেলজ   

    


