উচ্চ শিক্ষা দফতরেে ননাশিশফরেিন (No. 434-Edn (CS)/10M-95/14, dated 16.07.2020, issued by the Department of Higher
Education, Govt. of West Bengal (annexed) এবং েশিোতা শবশ্বশবদযািরেে ২৪ জুিাই ২০২০ তাশেরেে Ref. No. CUS/52(Cir.)/20 অনু যােী
এই ভশতি প্রশিো চিরব।
েশিোতা শবশ্বশবদযািরেে শনেম ও িতি (CSR/03/18 dated 07.5.2018 for B.A/B.Sc./B.Mus. (Honours/General). অনু যােী ছাত্রছাত্রীরদে এই
স্নাতে নোরসি (অনাসি ও নজনারেি) ভশতি ননওো হরব। উচ্চ মাধ্যশমে বা সমতূ িয পেীক্ষাে উত্তীর্ি আরবদনোেী ছাত্র-ছাত্রীে ১০০ নম্বরেে ইংরেশজ পরত্রও
েৃতোযি হরত হরব।
ন ািা ভশতি প্রশিোশি অনিাইরন সম্পন্ন হরব। শনধ্িাশেত সমরে েরিরজে ওরেবসাইি www.sadhanchandramahavidyalaya.org শ রে ছাত্রছাত্রীো
শবশভন্ন নোরসি ভশতিে জনয আরবদন জানারত পােরব। আরবদনপরত্রে দাম— ১০০ িাো। েরিজ েতৃ িপক্ষ ছাড়া োেও দ্বাো ছাত্রছাত্রীরদে প্রভাশবত না
হওোে অনু রোধ্ েো হরে।
ছাত্রছাত্রীরদে অনু রোধ্ েো হরে নয, অযাডশমিন নপািিারি তাো নযন শনরজরদে নমাবাইি নম্বেশিই প্রদান েরে। ভশবষ্যরত ভশতিে সু রযা

পাওো

ছাত্রছাত্রীরদে সরে আ ামী শতন বছে ধ্রে এই নমাবাইি নম্বরেই েরিজ মযারনজরমরেে তেরফ নপািিাি মােফত নানা শবষ্রে নযা ারযা েো হরব। ভশতি
সংিান্ত জরুশে বাতিাও আরবদনোেীে ওই নমাবাইি নম্বরেই পাঠারনা হরব।

অযাডশমিন সমেসূ শচ ২০২০-২১
অনিাইরন আরবদন

১০ অ স্ট - ২৩ অ স্ট ২০২০

সমস্ত ববধ্ আরবদনোেীে তাশিো প্রোি

২৬ অ স্ট ২০২০ (শবরেি সারড় ৪নিে পরে)

অনিাইন নপািিারিে েমরেন বরে অথবা
scm.admission558@gmail.com–এ আরবদন সংিান্ত

২৭ অ স্ট ২০২০ (োত ১২িা পযিন্ত)

অশভরযা পাঠারনাে সমেসীমা
নোসি ও শবষ্ে শভশত্তে প্রথম িতিাধ্ীন (রপ্রাশভিনাি) নমধ্া তাশিো

২৮ অ স্ট ২০২০ (শবরেি সারড় ৪নিে পরে)

প্রোি
প্রথম িতিাধ্ীন (রপ্রাশভিনাি) নমধ্া তাশিো অনু যােী ভশতি

০১-০৪ নসরেম্বে ২০২০ (োত ১২িা পযিন্ত)

নোসি ও শবষ্ে শভশত্তে শদ্বতীে িতিাধ্ীন (রপ্রাশভিনাি) নমধ্া তাশিো

০৬ নসরেম্বে ২০২০ (শবরেি সারড় ৪নিে পরে)

প্রোি

আসন সংেযা ভশতি না হওো এবং পেবতিী সেোশে শনরদিশিো না নমিা অবশধ্ এই অনিাইন ভশতি প্রশিো চািু থােরব। অনিাইরন শনশদিষ্ট সমরে সমরে
নমধ্া তাশিো এবং ভশতি সংিান্ত ননাশিস প্রোশিত হরত থােরব। তাাঁে জনয আরবদনোেীরদে শনেশমত েরিরজে ওরেবসাইরি নজে োেরত হরব।
নোনও আরবদনোেী বা তাে অশভভাবেরদে ক্লাস শুরু না হওোে আর পযিন্ত েরিরজ আসাে প্ররোজন ননই।
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*সেোশে শবশধ্ অনু যােী, ৩% আসন িােীশেে প্রশতবন্ধেতা সম্পন্ন এবং নজনারেি নোরসি ১% আসন নভারেিনাি নোরসিে পড়ুোরদে জনয সংেশক্ষত

শবষ্ে সমাহাে
স্নোত

র্োম্মোবি

(বর্বর্)

িোংলো

প্রথ দু ই কর্র স্টোররর দু ’বি বিই

প্রথ কর্র স্টোররর এইবর্বর্-১

) দর্সি/ ভূ র োল/ রোষ্ট্রবিজ্ঞোি

ব উবির বিভ ইংবলর্/ িোংলো (আধু বি

খ) ইবতহোর্/ ইংররবি/ র্ংস্কৃত
ইবতহোর্

*

ভোরতীয়

ভোষো)

) দর্সি/ ভূ র োল/ রোষ্ট্রবিজ্ঞোি
খ) িোংলো/ বর্িোবিজ্ঞোি

দর্সি

) ইবতহোর্/ ইংররবি/ র্ংস্কৃত
খ) িোংলো/ বর্িোবিজ্ঞোি

বর্িোবিজ্ঞোি

) দর্সি/ ভূ র োল/ রোষ্ট্রবিজ্ঞোি
খ) ইবতহোর্/ ইংররবি/ র্ংস্কৃত

রোষ্ট্রবিজ্ঞোি

) ইবতহোর্/ ইংররবি/ র্ংস্কৃত
খ) িোংলো/ বর্িোবিজ্ঞোি

ইংররবি

) দর্সি/ ভূ র োল/ রোষ্ট্রবিজ্ঞোি
খ) িোংলো/ বর্িোবিজ্ঞোি

র্ংস্কৃত

) দর্সি/ ভূ র োল/ রোষ্ট্রবিজ্ঞোি
খ) িোংলো/ বর্িোবিজ্ঞোি

স্নোত

র্োধোরণ ক োর্স

কে ক োিও বতিবি

প্রথ কর্র স্টোররর এইবর্বর্-১

(দু ’বি বর্বর্ ও এ বি বিই)
বর্বর্

বিই

) িোংলো/ বর্িোবিজ্ঞোি

ব উবির বিভ ইংবলর্/
িোংলো

) বর্িোবিজ্ঞোি

খ) দর্সি/ ভূ র োল/ রোষ্ট্রবিজ্ঞোি

খ)

) ইবতহোর্/ ইংররবি/ র্ংস্কৃত

দর্সি/

ভূ র োল/

(আধু বি

ভোরতীয় ভোষো)

রোষ্ট্রবিজ্ঞোি
) ইবতহোর্/ র্ংস্কৃত

*র্োম্মোবি

ক োরর্সর বিই এিং র্োধোরণ ক োরর্সর বর্বর্ ও বিই বিিসোচরির কিরে

রলরি কভবরবির র্রির র্ য় প্রোপ্য আর্ি র্ংখযোর উপ্র বিভসর

ররি

জরুশে তথয


অনিাইরন আরবদরনে সমে তথয ও নশথগুশিরে সশঠে ভারব আপরিাড েেরত হরব। ক্লাস শুরু হরি ছাত্রছাত্রীরদে সমস্ত নশথ যাচাই েো হরব।



নমধ্া অনু যােী ভশতি প্রশিো সম্পন্ন েো হরব। ক্লাস শুরু না হওো পযিন্ত আরবদনোেী বা ভশতি হওো ছাত্রছাত্রীরদে োউরেশিং, নভশেশফরেিন
সংিান্ত বা অনয নয নোনও োরজে জনয েরিরজ আসাে প্ররোজন ননই।



নমধ্া তাশিোে নাম এরি েরিজ েতৃ িপরক্ষে তেরফ আরবদনোেীরদে ই-নমি বা এসএমএস পাশঠরে তা জানারনা হরব।



ভশতিে িাো অনিাইরনে মাধ্যরম জমা েেরত হরব।
ভশতি হওোে পরে যশদ নোনও ছাত্র/ছাত্রীে অনিাইরন প্রদত্ত তথয/নশথরত ন ািমাি ধ্ো পরড়, নস নক্ষরত্র তাে ভশতি বাশতি েো হরব।

ভশতি সংিান্ত যাবতীে ননাশিরসে জনয আরবদনোেীরদে ন ািা ভশতি প্রশিো পরবি েরিরজে ওরেবসাইরি শনেশমত নযে োেরত বিা হরে। এসএমএস বা
ই-নমি না পাওোরে শনশদিষ্ট সমরে ভশতি না হরত পাোে যু শি শহরসরব শবরবচনা েো হরব না।

আরবদনোেী হরিই তাে ভশতি হওোে দাশব জানারনাে অশধ্োে থােরব না। ভশতি
হরব অনিাইরন, নমধ্াে শভশত্তরত, সংেক্ষরর্ে িতি নমরন এবং আসন সংেযা অনু যােী।
নয সব নশথ অনিাইরন আরবদরনে সমরে আপরিাড েেরত হরব
(১) উচ্চ মাধ্যশমরেে (১০+২) মােিশিি (১০০নেশব-ে মরধ্য সাইজ থােরত হরব)
(২) জন্মতাশেরেে জনয মাধ্যশমরেে (১০) অযাডশমি (১০০নেশব-ে মরধ্য সাইজ থােরত হরব)
(৩) আরবদনোেীে সাম্প্রশতে ছশব (১০০নেশব-ে মরধ্য সাইজ থােরত হরব)
(৪) এসশস/এসশি/ওশবশস/শপডশিউশড (যাে নক্ষরত্র যা প্ররযাজয) সাশিিশফরেি (১০০নেশব-ে মরধ্য)

এে নোসি নথরে অনয নোরসি ট্রােফাে
েরিরজেই এেশি নোরসি ভশতি হওোে পরে, নোনও আরবদনোেী যশদ অনয নোনও নোরসি ভশতিে সু রযা পাে, নস নক্ষরত্র ছাত্র/ছাত্রীশি চাইরি প্রথম
নোরসিে ভশতি বাশতি েরে শদ্বতীে নোরসি ভশতি হরত পােরব। তাাঁে শেছু িতি েরেরছ। নসই িতি ছাত্র/ছাত্রীরে পূ ের্ েেরত হরব। এই ভশতি প্রশিো ভশতিে
শনশদিষ্ট শদরনে মরধ্যই সম্পন্ন েেরত হরব।
সমস্ত ভশতিই িতিাধ্ীন। নমধ্া তাশিোে নাম আসাে পরে আরবদনোেী শনশদিষ্ট শদরন ভশতিে িাো জমা েরে শদরিও তাাঁে ভশতি প্রশিো পুরোপুশে সম্পন্ন
হরে ন ি বরি ধ্ো হরব না। উি ছাত/ছাত্রীরে প্রথম নসরমস্টারেে ক্লাস শুরুে পরে শনশদিষ্ট শদরনে মরধ্য েরিজ েতৃ িপরক্ষে োরছ তাে যাবতীে তথয ও
আসি নশথে যাচাই েোরত হরব। আরবদনোেীে তথয বা নশথরত নোনও ন ািমাি নদো শদরি েরিজ েতৃ প
ি ক্ষ নয নোনও মুহূরতি তাাঁে ভশতি বাশতি
েেরত বাধ্য হরব।

নশথ নভশেশফরেিন/রোি নম্বে বোদ্দ/আই োডি প্রদান/েরিরজ শবশ্বশবদযািরেে নেশজরেিন সম্পাদন
ে) ভশতিে িাো প্রদারনে পরে এবং েরিরজ ক্লাস শুরু হরি আরবদনোেীরদে েরিজ শনধ্িাশেত শনশদিষ্ট শদরন শনরে উশিশেত নশথগুশি শনরে
নভশেশফরেিরনে জনয উপশিত থােরত হরব—


অনিাইন আরবদন ফরমিে শপ্রেআউি + ভশতিে নপরমে শেশসে



উচ্চ মাধ্যশমরেে আসি মােিশিি + এে েশপ নজেে



মাধ্যশমরেে আসি অযাডশমি োডি + এে েশপ নজেে



এসশস/এসশি/ওশবশস/শপডশিউশড (যাে নক্ষরত্র যা প্ররযাজয) আসি সাশিিশফরেি + এে েশপ নজেে



আরবদনোেীে এেশি পাসরপািি ও এেশি স্টযাম্প সাইজ সাম্প্রশতে ছশব

ে) নশথ যাচাইরে উত্তীর্ি হওোে পরে আরবদনোেীরদে নোি নম্বে, আই োডি ও েরিজ প্ররেক্টাস অশফস নথরে সংগ্রহ েরে শনরত হরব
) এে পেবতিী ধ্ারপ ছাত্রছাত্রীরদে েশিোতা শবশ্বশবদযািরে নেশজরেিন ননওোে গুরুত্বপূ র্ি প্রশিোে যু ি হরত হরব। শবশ্বশবদযািে শনধ্িাশেত সমে-পরবি
েতৃ িপরক্ষে অনিাইন নপািিারি নেশজরেিন প্রশিো সম্পন্ন েো হরব। এই নেশজরেিন প্রশিোে উপশিত বা সাশমি না থােরি

ছাত্র/ছাত্রীশিে ভশতি সম্পূ র্ি বাশতি হরে যারব।
প্ররোজনীে তরথযে জনয েরিরজে নহল্পরডস্ক নম্বে ৯৭৩৪৭৮৬৬৪৫-এ নযা ারযা েরুন।

অনু মতযানু সারে
অধ্যক্ষ
সাধ্নচন্দ্র মহাশবদযািে

The Admission process shall be strictly in accordance with the notification bearing No. 434-Edn (CS)/10M-95/14, dated
16.07.2020, issued by the Department of Higher Education, Govt. of West Bengal (annexed) and Ref. No. CUS/52(Cir.)/20 of
University of Calcutta, dated 24th July 2020.
The students shall be admitted in the UG courses as per the following schedule subject to fulfillment of conditions as laid
down in the University Notification No. CSR/03/18 dated 07.5.2018 for B.A/B.Sc./B.Mus. (Honours/General).
Admission to different B.A/B.Sc. courses will be made only through ONLINE applications: Link available in the college
website: www.sadhanchandramahavidyalaya.org during the stipulated period. ADMISSION FORM FEE: 100 RUPEES.
A candidate who has passed the Higher Secondary (10+2) or its equivalent Examination is eligible to seek admission
to the 1st year 1st Semester of the 3-year B.A. (Honours/General) Courses of Studies provided he/she has also passed
in English having full marks not being less than 100.
All applicants seeking admission in different B.A. Honours and General courses- 2020-21 are hereby specifically advised not to
be entertained by any outsider as the entire online admission process is totally computerised.
This is to be noted that applicants are required to register in the admission portal using his/her own mobile number
only as the entire period of an admitted student will be regulated and recorded in the student management portal of the
college and at different times OTP sent on their registered mobile will be their gate pass to the system. Also any information
during pre-admission period may be shared over the registered mobile SIM as before commencement of classes, none will be
required to enter college premises as per order of the Higher Education Department, Govt. of West Bengal.
Admission Schedule for the session 2020-21
Online Application
Publication of List (as a whole) in Honours and General
Receiving of complains in the Complain Box in Online
portal or email to scm.admission558@gmail.com
Publication of 1st Provisional Merit List for individual
courses
Admission from 1st Provisional Merit List
Publication of 2nd Provisional Merit List

10 August – 23 August 2020
26 August 2020 (after 4.30pm)
27 August 2020 (till 12am)
28 August 2020 (after 4.30pm)
01–04 September 2020 (till 12am)
06 September 2020 (after 4pm)

This process will continue till the fulfilment of the intake capacity. Next all Merit list and notices for admission will be
published in due course from time to time in our college website/admission portal. There is no need to come at college for
the applicants/Guardians until the commencement of the BA Sem-I classes.
SEAT DISTRIBUITION

GENERAL (Core
Course+ Generic
Elective Course)

HONOURS

The reservation policy of the Govt. of West Bengal (i.e. 22% for SC, 6% for ST, 10% for OBC-A, 7% for OBC-B and 3% of each
reserved category percentage seats for Physically Challenged category and 1% in General courses for the students of vocational
courses as per CU norms) is strictly maintained at the time of admission and accordingly to the seats are reserved as follows:

Course
Bengali (BNGA)
History (HISA)

Un-Reserved
66
40

SC
26
17

ST
07
05

OBC-A
12
08

OBC-B
8
05

TOTAL
119
75

Philosophy (PHIA)

40

17

05

08

05

75

Education (EDCA)
Political Science (PLSA)
English (ENGA)
Sanskrit (SANA)

26
19
19
16

10
08
08
07

03
02
02
02

05
04
04
03

03
02
02
02

47
35
35
30

Bengali (BNGG)
Philosophy (PHIG)
Education (EDCG)
History (HISG)
Political Science (PLSG)
English (ENGG)
Sanskrit (SANG)
Geography (GEOG)

131
131
131
109
109
109
87
23

52
52
52
44
44
44
35
09

14
14
14
12
12
12
10
02

24
24
24
20
20
20
16
04

17
17
17
14
14
14
11
03

238
238
238
199
199
199
159
41

*3% seats are reserved for the person with disabilities in each category as per Govt. rules

SUBJECT COMBINATION*
BA Honours
(Core Course)
Bengali

History

Philosophy
Education

Political Science
English

Sanskrit

BA (GENERAL)

Two Generic Elective Course (GE)
One Ability Enhancement Compulsory
for Sem-I & Sem-II
Subjects for Sem-I (AECC-1)
1. Philosophy/ Geography/ Political
Science
2. History/ English/ Sanskrit
1. Philosophy/ Geography/ Political
Science
2. Bengali/ Education
1. History/ English/ Sanskrit
2. Bengali/ Education
1. Philosophy/ Geography/
Political Science
Communicative English/ Bengali (MIL)
2. History/ English/ Sanskrit
1. History/ English/ Sanskrit
2. Bengali/ Education
1.
Philosophy/
Geography/
Political Science
2. Bengali/ Education
1. Philosophy/ Geography/ Political
Science
2. Bengali/ Education
Any Three
AECC-1 for
(Chose two CC & one GE)
Sem-I
CC
GE
1. Education
1. Bengali/ Education
Communicat
2. Philosophy/
2. Philosophy/ Geography/
ive English/
Geography/
Political Science
Bengali
Political Science
3. History/ English/ Sanskrit
(MIL)
3. History/ Sanskrit

*Choice of GE (in Hons and Gen courses) and CC (in Gen courses) depends on the availability at the time of physical verification of the student

Important Information





Online admission process will be done based on merit. Prospective students will not be called for counseling or
verification of documents during the process of admission. No physical presence will be required at the college in any
case before commencement of the class.
Eligible applicants will be informed directly by the college authority through e-mail or telecommunication.
Payment of fees should be done only through e-payment.
All testimonials are required to be carefully uploaded during applying online. Verification of documents will be done
only when the students report for the classes in due course.
Admission will be cancelled if the documents are found not in conformity with the declaration in the forms
submitted online.

It is advised that every candidate willing to take admission must follow the College Website regularly during the entire
admission period to check the admission list. Non receipt of SMS will not be considered as an excuse for failing to take
admission within stipulated time.

All applicants can not claim as the right of his/ her admission
Uploading of Scanned Documents

At the time of submission of admission fees, the selected candidates are requested to upload the scanned copies of the
following documents: IN (JPEG/PNG) FORMAT
(1) H.S. (10 +2) mark sheet (file size within 100 KB)
(2) Secondary (M.P.) Admit card (for verification of Date of Birth) (within 100KB)

(3) Recent photo of Applicant (preferably coloured) (File size within 100KB)
(4) SC/ST/OBC/PWD certificates (issued by competent authority) (File size within 100KB)
Transfer from one course to another
After taking admission in one course, if a candidate is selected for admission to some other course (applied earlier), he/she are
allowed to take a transfer. However adjustment of fees (only for General to Honours course) for admission to different courses
by transferring the previous one is permissible only within the stipulated time of concerned merit list fixed by the college.
No change of courses is allowed after the closing of online admission process. All the admissions are provisional. The college
authority has the right to cancel the admission if any adverse report is found/ received at any stage or in case of producing any
record that does not match with the claimed merit resulting in wrong selection of the candidate.
To complete the admission process the students are advised to proceed following steps positively otherwise the payment of
fees may be forfeited.
After starting of the 1st semester classes admitted students are advised to verify their documents as per schedule
Admission process will be completed only after this verification
Document Verification / Allotment of Roll No./ Identity Card Form fill up / University Registration at College
(A) The Applicants/Guardians after payment of Admission fees are required to be present at the college on date as per
schedule along with following documents:
 A copy of printed online Admission form + Admission payment receipt
 H.S. (10 +2) Mark sheet (original) + one photo copy
 10 (Secondary) admit card (Original) Certificate + One photo copy
 SC/ST/OBC/PH certificates (issued by competent authority) in original (if mentioned at the time of registration)
+ photo copy
 One stamp size and one passport size recent colour photographs
(B) Applicants are advised to collect roll numbers, college identity card and college prospectus after document verification.
(C) The Registration of the students to the University Of Calcutta is an essential part of admission. The registration of University
Of Calcutta will be processed online through the university registration portal during the period as notified by the
university. Failure to complete registration with the affiliating university within the stipulated time will automatically cancel the
college admission.
For any admission related any information please contact college Helpdesk no. 9734786645
BY ORDER
Principal
Sadhan Chandra Mahavidyalaya

