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[২০২১-২২ বিাফমলৃ নরাআমন প্রথভ ফমলৃ ববতৃ ংক্রান্ত]
এতদ্বাযা ২০১৭ - ২০২১ বিাফমলৃ উচ্চভাধযবভক উত্তীণৃ জম কর ছাত্র-ছাত্রী বাঙড় ভাবফদযারময়য
প্রাতঃ(Mornging) ও বদফা(Day)বফবামগ ববতৃ মত আচ্ছুক তামদয জানামনা মামচ্ছ জম১) অগাবভ ২যা অগস্ট ২০২১ জফরা ১২ টা জথমক ২০ জ অগস্ট ২০২১ তাবযখ যাবত্র ১১ টা ৫৯ বভবনট
মৃন্ত নরাআমন ববতৃয পভৃ ূযণ কযা মামফ। (যকাবয বনমদৃ নুাময পমভৃয ভূরয ১০০/- ভুকুফ কযা র)
২) অভামদয Website:
1. www.bhangarmahavidyalaya.in
2. www.bhangarmahavidyalayaadmission.in
৩) নরাআমন ূযণ কযা অমফদন মত্র জকান যকভ বূরত্রুবট থাকমর অগাবভ ৩০ জ অগস্ট ২০২১
তাবযমখয ভমধয নরাআমন ংমাধন কময বনমত মফ, উক্ত বদমনয য অয জকানবামফ পভৃ ংমাধন কযা মামফনা
এফং বূর পভৃ ফাবতর বামফ গনয মফ। জকান অমফদনকাযীয কাগজত্র অমরাড-এ ভযা থাকমর
২১/০৮/২০২১ জথমক ৩০/০৮/২০২১ তাবযমখয ভমধয অমফদন মত্র জদওয়া জভাফাআর নম্বময কমরমজয ি জথমক
জপান কযা মফ, ুতাযাং অমফদন মত্র চর ও বিক জভাফাআর নম্বয প্রদান কযমত মফ এফং উক্ত বদন গুবরমত
জভাফাআর জপান মঙ্গ যাখমত মফ।
৪) ভস্ত বফবামগয Provisional Merit List অগাবভ ৩১/০৮/২০২১ তাবযমখ জফরা ১২ টায়
প্রকাবত মফ। মবদ জকান অমফদনকাযীয নাভ উক্ত বরমস্ট না থামক তামর ০১/০৯/২০২১ তাবযমখ Online
Admission Portal-এ Complain button-এ বিক কময ববমমাগ জানামত মফ উক্ত বদমনয য অয
জকান ববমমাগ গ্রায মফনা।
৫) অগাবভ ০৩/০৯/২০২১ তাবযমখ বফকার ৪ টায ভমধয কর বফবামগয Final Merit List প্রকাবত
মফ।

ান্মাবনক বফবামগ পভৃ বপরা কযায ূমফৃ
জ্ঞাতফয বনয়ভাফরীঃ1 ) উচ্চ ভাধযবভমক মফৃাচ্চ চাযবট বফলময় নূনযতভ
ফৃমভাট(Aggregate) ৫০% ও ান্মাবনক অমফদমনয বফলময় ৪৫%
নম্বয থাকমত মফ।
থফা
ান্মাবনক অমফদমনয বফলময় নূনযতভ ৫৫% নম্বয থাকমত মফ ।
2 ) তবরী জাবত/উজাবত ছাত্র/ছাত্রীমদয জনয যকাবয বনয়ভানুাময
উচ্চ ভাধযবভমক মফৃাচ্চ চাযবট বফলময় নূনযতভ ফৃমভাট
(Aggregate) ৪০% নম্বয থাকমত মফ।
থফা
ান্মাবনক অমফদমনয বফলময় নূনযতভ ৪০% নম্বয থাকমত মফ ।

বনন্মবরবখত ূচী নুমায়ী ববতৃ প্রবক্রয়া ম্পন্ন মফঃBA/BSC ান্মাবনক বফবাগ (Honours)
ববতৃয তাবরকা
বনফৃাবচত প্রাথৃীয ১ভ
তাবরকা
২য় তাবরকা
(অন খাবর থাকমর)
৩য় তাবরকা
(অন খাবর থাকমর)

ববতৃয তাবরকা
প্রকাময তাবযখ

নরাআন ববতৃয তাবযখ

৬ আ জমেম্বয ২০২১

৭ জথমক ৮আ জমেম্বয ২০২১

৯ আ জমেম্বয ২০২১

১০ জথমক ১১আ জমেম্বয ২০২১

১২ আ জমেম্বয ২০২১

১৩ জথমক ১৪আ জমেম্বয ২০২১

ভাবফদযারময়য কামৃারময় পভৃ
ও কাগজত্র মাচাআ ও জভা
জদওয়ায তাবযখ
১রা October িা শুরু মর
জনাবটম জানামনা মফ
১রা October িা শুরু মর
জনাবটম জানামনা মফ
১রা October িা শুরু মর
জনাবটম জানামনা মফ

BA (Morning) প্রাতঃ বফবাগ (General)
ববতৃয তাবরকা

ববতৃয তাবরকা
প্রকাময তাবযখ

বনফৃাবচত প্রাথৃীয তাবরকা ৬ আ জমেম্বয ২০২১

নরাআন ববতৃয তাবযখ
৭ জথমক ৮আ জমেম্বয ২০২১

ভাবফদযারময়য কামৃারময় পভৃ
ও কাগজত্র মাচাআ ও জভা
জদওয়ায তাবযখ
১রা October িা শুরু মর
জনাবটম জানামনা মফ

BA/BSC/BCOM (Day) বদফা বফবাগ (General)
ববতৃয তাবরকা
বনফৃাবচত প্রাথৃীয ১ভ
তাবরকা
২য় তাবরকা
(অন খাবর থাকমর)
৩য় তাবরকা
(অন খাবর থাকমর)

ববতৃয তাবরকা
প্রকাময তাবযখ

নরাআন ববতৃয তাবযখ

৬ আ জমেম্বয ২০২১

৭ জথমক ১৬আ জমেম্বয ২০২১

১৭ আ জমেম্বয ২০২১

১৮ জথমক ১৯ আ জমেম্বয ২০২১

২০ আ জমেম্বয ২০২১

২১ জথমক ২২আ জমেম্বয ২০২১

ভাবফদযারময়য কামৃারময় পভৃ
ও কাগজত্র মাচাআ ও জভা
জদওয়ায তাবযখ
১রা October িা শুরু মর
জনাবটম জানামনা মফ
১রা October িা শুরু মর
জনাবটম জানামনা মফ
১রা October িা শুরু মর
জনাবটম জানামনা মফ

বফমল তকৃীকযণঃ1)

Online এ Admission জনওয়ায যও জমমকামনা মৃাময় জকান অমফদন কাযীয
উচ্চভাধযবভমক প্রাি নম্বয ও SC/ST/OBC/PH কযাটাগবয ংক্রান্ত জকান বুরত্রুবট ধযা
মড় তমফ জআ অমফদন কাযীয Admission ফাবতর কযা মফ।

2)

Online এ অমফদন কযায ভয় ভস্ত Documents Original স্কযান কময
Upload কযমত মফ। জজযক্স স্কযান গ্রায মফ না।

3)

Online এ অমফদন কযায ভয় বনমজয/ বযফামযয চর জভাফাআর নম্বয বদমত মফ,
কাযণ আউবনবাবৃবট বযবজমেমনয ভয় উক্ত জভাফাআর নম্বয ািামনা মফ। এছাড়াও
Admission ংক্রান্ত কর জভাফাআর Alert / Message উক্ত জভাফাআমর ািামনা
মফ।

4)

একাবধক ান্মাবনক বফলময়য অমফদন কযমত চাআমর প্রবতবট বফলময়য জনয অরাদা
অরাদা পভৃ বপরা কযমত মফ।

5)

ান্মাবনক বফবামগ ববতৃয ুমমাগ না জময় াধাযন বফবামগ মাযা ববতৃ মত চাআমফ
তামদয াধাযন বফবামগ ববতৃয পভৃ বপরা কযা না থাকমর ববতৃ মত াযমফনা।

6)

াধাযন বফবামগ ববতৃয ায জকান ক্রমভ বফলয় বযফতৃন কযা মামফনা এমিমত্র অমগ
জথমকআ বফলয় বনফৃাচমন তকৃ থাকমত মফ।

7)

বনবদষ্ট তাবযমখ ববতৃ মত না াযমর অয জকান বামফআ ববতৃ মত াযমফ না।

8)

উচ্চভাধযবভমক জকান বফলময় জপর কযমর ান্মাবনক বফবামগয অমফদনকাযীযা জআ বফলয়
জক Generic Elective (GE) বামফও বনফৃাচন কযমত াযমফনা।

9)

Economics Honours – এ অমফদন কযমত চাআমর উচ্চ ভাধযবভমক অফযআ
গবণত বফলয় থাকমত মফ।

10)

Vocational Board জথমক উচ্চভাধযবভক া কযমর BA General জকাৃ ছাড়া
নয জকান জকামৃ ববতৃ ওয়া মামফনা।

11) উচ্চভাধযবভমক বযমফ বফদযা মবদ Complulosry Subject য় তামর জবট
Top-4 বামফ গনয মফনা ।
12) BA General জকাৃ এয জিমত্র Subject Combination এয Generic
Elective (GE) বফলয়বট জকফরভাত্র ১ভ ও ২য় জবভস্টাময ড়মত মফ, তাযয অয
থাকমফনা। জমিমত্র জফী ছমেয Subject দুবট Core Course (CC) বামফ
বনফৃাচন কযমত মফ।

