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Admission Notice -2021-22
এতদ্বারা জানাননা যানে যয, 2021-22 শিক্ষাবনষে Semesterised CBCS (Choice Based Credit
System) Curriculam এ B.A Honours এবং B.A Programme য ানসে প্রথম যসশমস্টানর ভশতে প্রশিয়া
শনম্নশিশিত শনশরনি হনব :

Eligibility Criteria
 আনবদন


ারীন স্বী ৃ ত যবানডের ( িযাণী শবিশবদযািয় তৃে
শনর্োশরত)মার্যনম উচ্চমার্যশম (10+2) বা তার
সমতু িয পরীক্ষায় 2019 বা 2020 বা 2021 সানি উত্তীণে হনত হনব z
WBCHSE বযতীত অনয য াননা Board/Council এর পরীক্ষাথী হনি তান

পাাঁচটি স্বী ৃ ত শবষনয়র মনর্য এ টি

অবিযই ইংনরশজনত উত্তীণে হনত হনব এবং প্রশতটি শবষনয়র পূণেমান 100 হনত হনব z

 যভান

িনাি য ানসে উত্তীণে ছাত্রছাত্রীরা শুর্ুমাত্র Programme বা General Course এ আনবদন

এনক্ষনত্রও আনবদন ারীন

রনত পারনব I

পাাঁচটি স্বী ৃ ত শবষনয়র মনর্য এ টি অবিযই ইংনরশজনত উত্তীণে হনত হনব এবং প্রশতটি

শবষনয়র পূণেমান 100 হনত হনব z



অনার্স বিষয়ে আয়িদয়নর নুনযতম য াগ্যতা হল বিগ্ত উত্তীর্স পরীক্ষাে বনম্নবলবিত নম্বর :

 এশিনেনে
 এশিনেনে
 অপঠিত
 তপশিিী

45% নম্বর এবং সংশিষ্ট শবষনয় 55% নম্বর, অথিা
50% নম্বর এবং সংশিষ্ট শবষনয় 45% নম্বর, অথিা
শবষয় বা তদরুপ শবষয় হনি এশিনেনে 55% নম্বরz
জাশত ও উপজাশতনদর যক্ষনত্র 5% নম্বর শিশথি যযােয z

Subject Combination
Honours Course
Sl. No.

Honours Subject

1

Bengali

2

History

3

English

4

Education

Generic Elective (Chose any one Subject from
the below list)

AECC (AECC1,AECC2):

ENVS & BNGM OR ENVS & ENGC
Bengali/ Education/ English/
History/Pol. Sc./ Sanskrit or Arabic

ENVS & BNGM OR ENVS & ENGC
ENVS & BNGM OR ENVS & ENGC
ENVS & BNGM OR ENVS & ENGC

Programme/General Course
1. CORE COURSE: নীনচর তাশি া যয য ান দুটি যমন (CORE) শবষয় শহসানব পছন্দ

রনত হনব যা ছয়টি

যসশমস্টানর পড়নত হনব।
a) Bengali

অথবা

Education

b) English
c) History
d) Political Science
e) Sanskrit

অথবা

Arabic

2. GENERAL ELECTIVE:

শহসানব পছন্দ

যমন (CORE) শবষয় দুটি বানদ যয য ান এ টি শবষয় General Elective

রনত হনব। এই শবষয়টি শুর্ুমাত্র 5th এবং 6th যসশমস্টানর পড়নত হনব ।

3. LANGUAGE CORE: এই শবষয়গুশি হি English (1

st

যসশমস্টার) এবং Bengali (2nd যসশমস্টার) ।

4. AECC: এছাড়া আবশিয (Compulsory)শবষয় শহসানব Bengali (1st যসশমস্টার) এবং ENVS (2nd যসশমস্টার)

পড়নত হনব।

How To Apply
 প্রথনম
 অনাসে

www.nackconline.com িুিনত হনব z
য ানসে আনবদন

রার জনয

এবং য ানসে আনবদন

রার জনয

 শনবোশচত

এ শি

য ানসের ফমেটি িুনি যাওয়ার পর

ফনমের সমস্ত Field সঠি

 পরিতীকায়ল

তথয শদনয় পূরণ

রনত হনব I

নিজ শনশদে ষ্ট তাশি া যথন

Subject Combination পছন্দ

নর

রনত হনব z

Document Verification এর র্মে যদওো তয়থয যকান অর্ঙ্গবত ধরা পড়য়ল র্রকারী বনয়দস শ

অনুর্ায়র ভবত্তস িাবতল িয়ল গ্নয হয়ি I

 আয়িদনকারীর পূরর্ করা তথযই পরিতীকায়ল বিশ্ববিদযালয়ে যরবিয়েশন এর িনয পাঠায়না হয়ি I তাই ফমস
বফলায়পর র্মে আয়িদনকারীর বনয়ির যমািইল/Whatsapp নম্বর, ইয়মল Id, িতসমায়নর একটি ভায়লা
যকাোবলটির কালার পার্য়পার্স ছবি ও Signature, Madhyamik Admit Card, H.S Mark Sheet, Cast,P.H,
Sport Certificate (If Any) ভায়লাভায়ি স্ক্যান কয়র আপয়লাড করয়ত হয়ি I

 Honours এবং
জনয পৃথ

General য ানসের জনয পৃথ

ফমে শফিাপ

পৃথ

ফমে শফিাপ

রনত হনব এবং Honours য ানসে পৃথ

শবষনয়র

রনত হনব z

 য াননা Application Fees িােনব না |
 ফমস বফলায়পর র্মের্ীমা : 02/08/2021 To 20/08/2021

Rectification of Application Form
 ফনমের

তথয সংনিার্ননর জনয আনবদন ারীন

Form Correction

শেনয় শননজর ফমে নং, জন্ম তাশরি যদওয়ার

পর যরশজস্ট্রাডে যমাবাইি নং এ পাওয়া OTP (One Time Password) যদওয়ার পর ফমেটি িুিনব এবং তা
সংনিার্ন

 এই

রা যানব I

সংনিাশর্ত ফনমের হাডে

শপ (Print Out) শননজর

ানছ রািনত হনব I

After Form Fill-Up



ফমে শফিানপর পর ফমেটির হাডে



Provisional Merit List (র্ম্ভািয যমধা তাবলকা) এ য াননা ভু ি থা নি তা সংনিার্ননর জনয 23/08/2021
তাশরি যবিা 3 োর মনর্য ফমে নম্বর ও প্রনয়াজনীয়
ােজপত্রাশদ স্ক্যান
নর
নিনজর যহল্প যডস্ক্ এর
admission.nackc@gmail.com যমি রনত হনব I

শপ

(Print Out) শননজর

ানছ রািনত হনব,

নিনজ জমা শদনত হনব না z

Provisional Merit List (র্ম্ভািয যমধা তাবলকা) প্র াশিত হনব www.nackconline.com এ 21/08/2021
তাশরি যবিা 12 োর পর I

 Final

Merit List (চূ ড়ান্ত যমধা তাবলকা) এবং ভশতে সংিান্ত
www.nackconline.com এ 24/08/2021 তাশরি যবিা 10 োর পর I

 Final Merit List

(চূ ড়ান্ত যমধা তাবলকা) প্র ানির পর যমর্া তাশি া শবষয়

অনযান

শননদে ি

প্র াশিত

হনব

য ান আনবদন িাহয হনব না z

How Merit List Prepared
 Honours

Course এ সনবোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত পাাঁচটি শবষনয়র
(ENVS বানদ) Aggregate এবং সংশিষ্ট অনাসে
শবষনয়র প্রাপ্ত নম্বর যযাে নর Effective Total এর শভশত্তনত যমর্া তাশি া ততরী হনব I যশদ সংশিষ্ট অনাসে
শবষয় H.S এ না থান তাহনি সনবোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত পাাঁচটি শবষনয়র (ENVS বানদ) Aggregate এর শভশত্তনত
যমর্া তাশি া ততরী হনব I

 General Course

এ সনবোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত পাাঁচটি শবষনয়র (ENVS বানদ) Effective Total এর শভশত্তনত যমর্া
তাশি া ততরী হনব I

 2019 বা

2020 সানি উত্তীণে ছাত্রছাত্রীনদর যক্ষনত্র যমাে প্রাপ্ত নম্বর যথন
নম্বনরর শভশত্তনত যমর্া তাশি া ততরী হনবz

 ভশতে র

যক্ষনত্র

2% হানর নম্বর হ্রাস

নর শনর্োশরত

িযানী শবশ্বশবদযািনয়র শনয়মাবিী প্রনযাজয z

E Counselling




Final Merit List অনু ােী শুধুমাত্র অনলাইয়নর মাধযয়ম কয়লয়ি ভবতসর র্ুয় াগ্ পাওো

ায়ি I

এনক্ষনত্র শবষয় অনুযায়ী আসন সংিযা অনুসানর ভশত্তে র তাশি া www.nackconline.com যদওয়া হনব I
এই তাশি া যদনি ছাত্রছাত্রীরা শনশদে ষ্ট ভশত্তে শফ অনিাইননর মার্যনম জমা শদনি তানদর Provosional
Admission হনব I বনবদস স্ট Counselling Date অনু ােী যকায়না Candidate ভবতস না হয়ল পরিতীকায়ল ঐ
যমবরর্বলস্ট অনু ােী যর্ই Candidate এর ভবতসর আর যকান র্ুয় াগ্ থাকয়ি না I

 এইভানব প্রশতটি আসন ভশত্তে না হওয়া পযেন্ত পর পর তাশি ার(Phase) মার্যনম এই প্রশিয়া চিনত থা নব
 ভু ল তয়থযর বভবত্তয়ত ভবতস হওো ছাত্রছাত্রীয়দর ভবতস িাবতল িয়ল গ্নয হয়ি এিং আইনানুগ্ িযিস্থা যনওো হয়ি I

I

Help Desk
9907464847, 9734063919, 9382202855

9143251852

admission.nackc@gmail.com
By order

Abhijit Bhattacharyya
Teacher-in-Charge
Nabagaram Amar Chand Kundu College

