মহারাজাধিরাজ উদয়চাাঁদ মধহলা মহাধিদযালয়
অনলাইন ভধতি প্রধিয়া (2021-22)
ধনয়মািলী:
1. একজন আবেদনকারী একসাবে 4টি অনাসস ও একটি জজনাবরল কম্বিবনশবন
আবেদন করবে পারবে।
2. আবেদনকারীবক অেশযই অনাসস

এর পাশাপাম্বশ, জজনাবরল কম্বিবনশবন

আবেদন করবে হবে।
3. আবেদনকারীবক 2018, 2019, 2020, 2021 সাবলর মবযয জকাবনা স্বীকৃ ে
জোর্স জেবক উচ্চমাযযম্বমক (10+2) উত্তীর্স হবে হবে।
4. Hons. ম্বেষয় এ আবেদবনর জেবে উচ্চমাযযম্বমবক নযযনেম 45% নির
োকবে হবে।
5. জজনাবরল জকাবসস আবেদবনর জেবে উচ্চমাযযম্বমবক নযযনেম 30% নির
োকবে হবে।
6. প্র্যাকটিকযাল ম্বিম্বত্তক ম্বেষবয় আবেদন করবে চাইবল উচ্চমাযযম্বমক স্তবর ওই
ম্বেষবয়র ম্বেওম্বর ও প্র্যাকটিকযাল অংবশ পৃেকিাবে নযযনেম পাশ নির োকবে
হবে।
7. আবেদনকারী ছােী উচ্চমাযযম্বমক স্তবর পব়েম্বন এরকম ম্বেষবয় Hons. ম্বনবয়
আবেদন করবে চাইবল জসবেবে উক্ত ম্বেষবয়র সমব ােীয় ম্বেষয় (Allied
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Subject) এর নিরবক মাপকাঠি যরা হবে (সমব ােীয় ম্বেষবয়র োম্বলকা
প্র্সবপক্টাস- এ জদওয়া আবছ)।
8. মাইবরাোবয়ালম্বজ ও ম্বনউম্বিশন ম্বনবয় Hons.-এ িম্বেস হবে চাইবল
উচ্চমাযযম্বমক স্তবর জকম্বমম্বিবে পাস নির োকা আেম্বশযক।
9. ম্বিম্বজক্স, জকম্বমম্বি, কম্বিউটার সাইন্স, ইকনম্বমক্স ম্বেষবয় আবেদন করবে
চাইবল উচ্চ মাযযম্বমক স্তবর মযাোবমটিক্স- এ পাশ নির োকা আেম্বশযক।
10.জে জকাবনা ম্বেষয় ম্বনবয় Hons. এ আবেদবনর সবে Geography জক
কম্বিবনশন সােবজক্ট ম্বনবে চাইবল, উচ্চমাযযম্বমক স্তবর Geography জে
নযনযেম 90% নির োকবে হবে ।
11.জজনাবরল জকাবসস আবেদবনর জেবে কম্বিবনশন সােবজক্ট Geography ম্বনবে
চাইবল উচ্চমাযযম্বমক স্তবর Geography জে নযনযেম 85% নির োকবে
হবে।
12.অনলাইবন আবেদন করার সময় জকান িু ল েেয জদওয়া হবল, পরেেীকাবল
ো নজবর আসবল োর িম্বেস োম্বেল করা হবে ও আইন জমাোবেক পদবেপ
করা হবে।
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Hons. ধিষযয়র মমিা তাধলকা ততধরর পদ্ধধত:
A+B+C
A = উচ্চমাযযম্বমবক প্র্াপ্ত শেকরা নিবরর 60% ।
(যরা োক জকাবনা ছােী H.S. এ 90% জপবয়বছ, সুেরাং 90% এর 60% i.e.
54 জমম্বরট পবয়ন্ট calculation এর জেবে জনওয়া হবে।
B = মাযযম্বমবক প্র্াপ্ত শেকরা নিবরর 40%।
C = জে ম্বেষবয় Hons. ম্বনবয় িম্বেস হবে চাই, উচ্চমাযযম্বমবক জসই ম্বেষয় ো
সমব ােীয় (Allied subject) ম্বেষয় এ প্র্াপ্ত নির।
মজনাযরল ধিষযয়র মমিাতাধলকা মমিা তাধলকা ততধরর পদ্ধধত:

A+B
A = উচ্চমাযযম্বমবক প্র্াপ্ত শেকরা নিবরর 60%।
(যরা োক জকাবনা ছােী H.S. এ 90% জপবয়বছ, সুেরাং 90% এর 60% i.e. 54
জমম্বরট পবয়ন্ট calculation এর জেবে জনওয়া হবে।
B = মাযযম্বমবক প্র্াপ্ত শেকরা নিবরর 40%।
ভধতি িাধতল ও ভধতির টাকা মেরত:

েেস মান জকাম্বির্ পম্বরম্বিম্বেবে মহাম্বেদযালয়ও আজ আম্বেসক সমসযার সম্মুখীন।
িম্বেসর জনয জমা জদওয়া টাকা জকেলমাে ম্বেবশষ পম্বরম্বিম্বেবে সরকাম্বর আইন
জমাোবেক, কেৃস পবের ম্বসদ্ধান্ত অনুোয়ী জিরে জদওয়া হবে।
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একাধিক কযলযজ ভধতির ধিষযয় সতিকতা:

একাম্বযক কবলবজ িম্বেস হবয় োকবে আগ্রহী ছােীবদর অে ে করা হবে জে, িম্বেস
প্র্ম্বরয়ার চয ়োন্ত সময়সীমার মবযযই কবলবজ ম্বেষয়টি জানাবে হবে। অনযোয়
ম্বেশ্বম্বেদযালবয়র Registration োযাপ্র্াপ্ত হবে এেং কবলজ জকান Clearance ম্বদবে
োযয োকবে না।

B.A General (Day shift / Morning Shift):

Day shift এ আসন সংখ্যা সীধমত। মমিার ধভধিযত day shift এ আসন
পূরণ হযয় যািার পর, িাধকযদর সকলযক morning shift এ সুযযাগ
মদওয়া হযি।

সধিস্তাযর সিধকছু জানার জনয Admission
Prospectus মদযখ্ ধনযত হযি।
-----------
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