সাধনচন্দ্র মহাবিদ্যালয়
হবিণডাঙা, দ্বিণ ২৪ পিগনা, ৭৪৩৫০৪

অ্যাডবমশন ননাটিস
বিএ অ্নাসস ও নেনারিল ২০২১-২২
০২-১০-২০২১

বিএ (অনার্স ও জেনারেল) ২০২১-২২ বিক্ষািরষস অনলাইন ভবতস প্রবিয়া চলরে। জিি বিেু আর্রন জিানও
আরিদনিােী না থািায় আগ্রহী োত্রোত্রীরদে িাে জথরি পুনোয় অনলাইরন আরিদন চাওয়া হরে।
নীরচ জদওয়া িূনয আর্রনে িাইরে আে জিানও আর্রনে েনয আরিদন গ্রাহয হরি না।
উচ্চ বশিা দ্ফতরিি ননাটিবফরেশন এিং েবলোতা বিশ্ববিদ্যালরয়ি সংবিষ্ট বিজ্ঞবি অ্নুযায়ী এই ভবতস প্রবিয়া চলরি।
েবলোতা বিশ্ববিদ্যালরয়ি বনয়ম ও শতস (CSR/03/18 dated 07.5.2018 for B.A/B.Sc./B.Mus. (Honours/General). অ্নুযায়ী ছাত্রছাত্রীরদ্ি এই স্নাতে
নোরসস (অ্নাসস ও নেনারিল) ভবতস ননওয়া হরি। উচ্চ মাধযবমে িা সমতূ লয পিীিায় উত্তীণস আরিদ্নোিী ছাত্র-ছাত্রীি ১০০ নম্বরিি ইংরিবে পরত্রও েৃতোযস হরত হরি।
নগাটা ভবতস প্রবিয়াটি অ্নলাইরন সম্পন্ন হরি। বনধসাবিত সমরয় েরলরেি ওরয়িসাইট www.sadhanchandramahavidyalaya.org বগরয় ছাত্রছাত্রীিা বিবভন্ন
নোরসস ভবতস ি েনয আরিদ্ন োনারত পািরি। েরলে েতৃস পরিি িাইরি অ্নয োিও দ্বািা ছাত্রছাত্রীরদ্ি প্রভাবিত না হওয়াি অ্নুরিাধ েিা হরে।
ছাত্রছাত্রীরদ্ি অ্নুরিাধ েিা হরে নয, অ্যাডবমশন নপাটসারল তািা নযন বনরেরদ্ি নমািাইল নম্বিটিই প্রদ্ান েরি। ভবিষ্যরত ভবতস ি সু রযাগ পাওয়া ছাত্রছাত্রীরদ্ি সরে
আগামী বতন িছি ধরি এই নমািাইল নম্বরিই েরলে মযারনেরমরেি তিরফ নপাটসাল মািফত নানা বিষ্রয় নযাগারযাগ েিা হরি। ভবতস সংিান্ত েরুবি িাতস াও
আরিদ্নোিীি ওই নমািাইল নম্বরিই পাঠারনা হরি।
অ্যাডবমশন সময়সূ বচ ২১-২২
০৩ অ্রটািি- ০৪ অ্রটািি ২০২১

চতু র্স পরিসি অ্নলাইরন আরিদ্ন
নোসস ও বিষ্য় বভবত্তে চতু র্স পরিসি প্রর্ম দ্ফা শতস াধীন
৫ অ্রটািি ২০২১ (বিরেল সারে ৪রটি পরি)
(রপ্রাবভশনাল) নমধা তাবলো প্রোশ
উপরিাক্ত তাবলো অ্নুযায়ী ভবতস
৬ অ্রটািি ২০২১ (িাত ১২টা পযসন্ত)
আসন সংখ্যা ভবতস না হওয়া এিং পিিতী সিোবি বনরদ্সবশো না নমলা অ্িবধ এই অ্নলাইন ভবতস প্রবিয়া চালু র্ােরি। অ্নলাইরন বনবদ্সষ্ট সমরয় সমরয় নমধা তাবলো
এিং ভবতস সংিান্ত ননাটিস প্রোবশত হরত র্ােরি। তাাঁি েনয আরিদ্নোিীরদ্ি বনয়বমত েরলরেি ওরয়িসাইরট নেি িাখ্রত হরি। নোনও আরিদ্নোিী িা তাি
অ্বভভািেরদ্ি ক্লাস শুরু না হওয়াি আরগ পযসন্ত েরলরে আসাি প্ররয়ােন ননই।
শূনয আসন সংখ্যা*

ক োর্স
র্াম্মাবনি

বিষয়
িাাংলা
ইবতহার্
দিসন
বিক্ষাবিজ্ঞান
োষ্ট্রবিজ্ঞান
ইাংরেবে

অর্ংরবিত
০৫
০৩
২৩
জনই
০১
জনই

এর্বর্
ননই
১২
১৭
জনই
০২
০৩

এর্টি
০৭
০৫
০৫
০৩
০২
০২

ওবিবর্-এ
০৮
০৪
০৮
জনই
০১
০৪

ওবিবর্-বি
০৪
০৩
০৫
জনই
০১
জনই

ক োট
২৪
২৭
৫৮
০৩
০৭
০৯

র্াংস্কৃত
র্াধােণ

০৮

০৩

০২

০৩

০১

১৭

জনই

জনই

১৬

জনই

০৩

১৯

*সিোবি বিবধ অ্নুযায়ী, ৩% আসন শািীবিে প্রবতিন্ধেতা সম্পন্ন এিং নেনারিল নোরসস ১% আসন নভারেশনাল নোরসসি পেুয়ারদ্ি েনয সংিবিত
বিষ্য় সমাহাি*
স্নোত র্োম্মোবি (বর্বর্)
িাাংলা
ইবতহার্
দিসন
বিক্ষাবিজ্ঞান
োষ্ট্রবিজ্ঞান
ইাংরেবে
র্াংস্কৃত
স্নোত র্োধোরণ ক োর্স

প্রথ দুই কর্ম স্টোমরর দু’টি বিই
ি) দিসন/ ভূর াল/ োষ্ট্রবিজ্ঞান
খ) ইবতহার্/ ইাংরেবে/ র্াংস্কৃত
ি) দিসন/ ভূর াল/ োষ্ট্রবিজ্ঞান
খ) িাাংলা/ বিক্ষাবিজ্ঞান
ি) ইবতহার্/ ইাংরেবে/ র্াংস্কৃত
খ) িাাংলা/ বিক্ষাবিজ্ঞান
ি) দিসন/ ভূর াল/ োষ্ট্রবিজ্ঞান
খ) ইবতহার্/ ইাংরেবে/ র্াংস্কৃত
ি) ইবতহার্/ ইাংরেবে/ র্াংস্কৃত
খ) িাাংলা/ বিক্ষাবিজ্ঞান
ি) দিসন/ ভূর াল/ োষ্ট্রবিজ্ঞান
খ) িাাংলা/ বিক্ষাবিজ্ঞান
ি) দিসন/ ভূর াল/ োষ্ট্রবিজ্ঞান
খ) িাাংলা/ বিক্ষাবিজ্ঞান
কে ক োিও বতিটি
(দু’টি বর্বর্ ও এ টি বিই)
বর্বর্
ি) িাাংলা/ বিক্ষাবিজ্ঞান
খ) দিসন/ ভূর াল/ োষ্ট্রবিজ্ঞান
) ইবতহার্/ ইাংরেবে/ র্াংস্কৃত

প্রথ কর্ম স্টোমরর এইবর্বর্-১
িবিউবনরিটিভ ইাংবলি/ িাাংলা (আধু বনি ভােতীয় ভাষা)

প্রথ কর্ম স্টোমরর এইবর্বর্-১
বিই
ি) বিক্ষাবিজ্ঞান
খ) দিসন/ ভূর াল/ োষ্ট্রবিজ্ঞান
) ইবতহার্/ র্াংস্কৃত

িবিউবনরিটিভ
ইাংবলি/
িাাংলা (আধু বনি ভােতীয়
ভাষা)

*র্োম্মোবি ক োমর্সর বিই এিং র্োধোরণ ক োমর্সর বর্বর্ ও বিই বিিস োচমির কিমে মেমি কেবরবিম শমির র্ য় প্রোপ্য আর্ি র্ংখ্যোর উপ্র বিেস র রমি

েরুবি তর্য
•
•
•
•

অ্নলাইরন আরিদ্রনি সময় তর্য ও নবর্গুবলরে সঠিে ভারি আপরলাড েিরত হরি। ক্লাস শুরু হরল ছাত্রছাত্রীরদ্ি সমস্ত নবর্ যাচাই েিা হরি।
নমধা অ্নুযায়ী ভবতস প্রবিয়া সম্পন্ন েিা হরি। ক্লাস শুরু না হওয়া পযসন্ত আরিদ্নোিী িা ভবতস হওয়া ছাত্রছাত্রীরদ্ি োউরেবলং, নভবিবফরেশন সংিান্ত িা
অ্নয নয নোনও োরেি েনয েরলরে আসাি প্ররয়ােন ননই।
নমধা তাবলোয় নাম এরল েরলে েতৃস পরিি তিরফ আরিদ্নোিীরদ্ি ই-রমল িা এসএমএস পাঠিরয় তা োনারনা হরি।
ভবতস ি টাো অ্নলাইরনি মাধযরম েমা েিরত হরি।

ভবতস হওয়াি পরি যবদ্ নোনও ছাত্র/ছাত্রীি অ্নলাইরন প্রদ্ত্ত তর্য/নবর্রত নগালমাল ধিা পরে, নস নিরত্র তাি ভবতস িাবতল েিা হরি।
ভবতস সংিান্ত যািতীয় ননাটিরসি েনয আরিদ্নোিীরদ্ি নগাটা ভবতস প্রবিয়া পরিস েরলরেি ওরয়িসাইরট বনয়বমত নযি িাখ্রত িলা হরে। এসএমএস িা ই-রমল না
পাওয়ারে বনবদ্সষ্ট সমরয় ভবতস না হরত পািাি যুবক্ত বহরসরি বিরিচনা েিা হরি না।

আরিদ্নোিী হরলই তাি ভবতস হওয়াি দ্াবি োনারনাি অ্বধোি র্ােরি না। ভবতস হরি অ্নলাইরন, নমধাি
বভবত্তরত, সংিিরণি শতস নমরন এিং আসন সংখ্যা অ্নুযায়ী।
নয সি নবর্ অ্নলাইরন আরিদ্রনি সমরয় আপরলাড েিরত হরি
(১) উচ্চ মাধযবমরেি (১০+২) মােস বশট (১০০রেবি-ি মরধয সাইে র্ােরত হরি)
(২) েন্মতাবিরখ্ি েনয মাধযবমরেি (১০) অ্যাডবমট (১০০রেবি-ি মরধয সাইে র্ােরত হরি)
(৩) আরিদ্নোিীি সাম্প্রবতে ছবি (১০০রেবি-ি মরধয সাইে র্ােরত হরি)
(৪) এসবস/এসটি/ওবিবস/বপডবিউবড (যাি নিরত্র যা প্ররযােয) সাটিসবফরেট (১০০রেবি-ি মরধয)

এে নোসস নর্রে অ্নয নোরসস ট্রােফাি
েরলরেিই এেটি নোরসস ভবতস হওয়াি পরি, নোনও আরিদ্নোিী যবদ্ অ্নয নোনও নোরসস ভবতস ি সু রযাগ পায়, নস নিরত্র ছাত্র/ছাত্রীটি চাইরল প্রর্ম নোরসসি ভবতস
িাবতল েরি বদ্বতীয় নোরসস ভবতস হরত পািরি। তাাঁি বেছু শতস িরয়রছ। নসই শতস ছাত্র/ছাত্রীরে পূিণ েিরত হরি। এই ভবতস প্রবিয়া ভবতস ি বনবদ্সষ্ট বদ্রনি মরধযই সম্পন্ন
েিরত হরি।
সমস্ত ভবতস ই শতস াধীন। নমধা তাবলোয় নাম আসাি পরি আরিদ্নোিী বনবদ্সষ্ট বদ্রন ভবতস ি টাো েমা েরি বদ্রলও তাাঁি ভবতস প্রবিয়া পুরিাপুবি সম্পন্ন হরয় নগল িরল
ধিা হরি না। উক্ত ছাত/ছাত্রীরে প্রর্ম নসরমস্টারিি ক্লাস শুরুি পরি বনবদ্সষ্ট বদ্রনি মরধয েরলে েতৃস পরিি োরছ তাি যািতীয় তর্য ও আসল নবর্ি যাচাই েিারত
হরি। আরিদ্নোিীি তর্য িা নবর্রত নোনও নগালমাল নদ্খ্া বদ্রল েরলে েতৃস পি নয নোনও মুহূরতস তাাঁি ভবতস িাবতল েিরত িাধয হরি।

নবর্ নভবিবফরেশন/রিাল নম্বি িিাদ্দ/আই োডস প্রদ্ান/েরলরে বিশ্ববিদ্যালরয়ি নিবেরেশন সম্পাদ্ন
ে) ভবতস ি টাো প্রদ্ারনি পরি এিং ক্লাস শুরু হরল আরিদ্নোিীরদ্ি েরলে বনধসাবিত বনবদ্সষ্ট বদ্রন বনরে উবিবখ্ত নবর্গুবল বনরয় নভবিবফরেশরনি েনয উপবিত
র্ােরত হরি—
• অ্নলাইন আরিদ্ন ফরমসি বপ্রেআউট + ভবতস ি নপরমে বিবসপ্ট
• উচ্চ মাধযবমরেি আসল মােস বশট + এে েবপ নেিক্স
• মাধযবমরেি আসল অ্যাডবমট োডস + এে েবপ নেিক্স
• এসবস/এসটি/ওবিবস/বপডবিউবড (যাি নিরত্র যা প্ররযােয) আসল সাটিসবফরেট + এে েবপ নেিক্স
• আরিদ্নোিীি এেটি পাসরপাটস ও এেটি স্টযাম্প সাইে সাম্প্রবতে ছবি
খ্) নবর্ যাচাইরয় উত্তীণস হওয়াি পরি আরিদ্নোিীরদ্ি নিাল নম্বি, আই োডস ও েরলে প্ররেটাস অ্বফস নর্রে সংগ্রহ েরি বনরত হরি
গ) এি পিিতী ধারপ ছাত্রছাত্রীরদ্ি েবলোতা বিশ্ববিদ্যালরয় নিবেরেশন ননওয়াি গুরুত্বপূণস প্রবিয়ায় যুক্ত হরত হরি। বিশ্ববিদ্যালয় বনধসাবিত সময়-পরিস েতৃস পরিি
অ্নলাইন নপাটসারল নিবেরেশন প্রবিয়া সম্পন্ন েিা হরি। এই নিবেরেশন প্রবিয়ায় উপবিত িা সাবমল না র্ােরল ছাত্র/ছাত্রীটিি ভবতস সম্পূ ণস িাবতল হরয় যারি।
প্ররয়ােনীয় তরর্যি েনয েরলরেি নহল্পরডস্ক নম্বি ৯৭৩৪৭৮৬৬৪৫-এ নযাগারযাগ েরুন।

অ্নু মতযানু সারি
অ্ধযি
সাধনচন্দ্র মহাবিদ্যালয়

