ধীনন দীনফন্ধু ভাবফদযারনে ২০১৭ – ২০১৮ বক্ষাফনলে বনম্নবরবিত
বফলনে নাে ড়াননা নফ।

বফবাগ

বফলে (Subjects)
ক) বাাংা খ) াআাংরাজজ গ) াংস্কৃজি ঘ) দলশন
ঙ) রাষ্ট্রজবজ্ঞান চ) াআজিা ছ) জলক্ষাজবজ্ঞান
জ) ভূ গগা।
ক) এ্যানগরাপজজ খ) ববাটাজন গ) জুজজ
ঘ) পদার্শজবদযা

ঙ) রায়ন

ভূ গগা জ) ার্শনীজি

চ) াঙ্ক

ছ)

ঝ) কজিউটার

াগয়ন্প।
ক) াযাকাউগেজন্প

বফববন্ন নাে বফলনে অন ংিযা এফং নানে য বত
যম ভস্ত যেনানযর বফলে যনওো মানফ তা কনরে ওনেফাআনে আংনযবেনত ফর্ে না
কযা অনে। োত্র োত্রীযা যআ তাবরকা যদনি যননফ।
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* ববতে য তথ্য *
১) ২০১৭ াগর উচ্চ মাধ্যজমগকর ফ ববর ওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর
www.online dinabandhumahavidayalya.org বি ানাশ ও বজনাগর এ্র ফমশ জফাপ/পূরণ করা যাগব।

২) বয ক ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যাজমক বা মিু য পরীক্ষায় ান্তি পাাঁচটি(৫) জবগয় াআাংগরজজ 
পাল করগব িারাাআ ভজিশ র াঅগবদন করগি পারগব।
৩) াঅগগর জিনটি জলক্ষাবগশ ার্শাৎ ২০১৪, ২০১৫ এ্বাং ২০১৬ জলক্ষাবগশ পাল করগও াঅগবদন
করার ুগযাগ র্াকগব।

** পভে বপরানয দ্ধবত**
১) াআোরগনগট onlinedinabandhumahavidyalaya.org খুগ application procedure
াাংলটিগি জিক কগর ভজিশ ও ফমশ জফ াঅগপর জবলদ ির্যাবী বজগন জনগি গব।
2) জন্ িাজরখ বাগনার ময় িকশ র্াকগি গব। Submission এ্র পর জন্ িাজরখ াংগলাধ্ন
করা যাগবনা।
3) এ্কটি ‘Filled – up’ sample form বদওয়া র্াকগব।
4) ফমশ ানাাআগন জমা করার পর টাকা জমা বদওয়ার জনয জিনটি উপায় পাওয়া যাগবাঃক) বযাগঙ্ক জগগয় টাকা জমা জদগয়, খ) Net Banking, গ) বডজবট বা বেজডট কাডশ + এ্র মাধ্যগম।
5) ানাাআন জমা বদওয়ার পর Application form টি Print কগর জনগজর কাগছ রাখগি গব।
6) ানাগশর বমধ্া িাজকা এ্বাং বকব Physical Education এ্র General course এ্র বমধ্া
িাজকা website এ্ ও কগগজর বনাটিল ববাগডশ জানাগনা গব।
7) মস্ত ানাশ জবয় এ্বাং বকব মাত্র Physical Education এ্র General Course এ্র

Counselling এ্র জনয জনজদশ ষ্ট জদগন কগগজ উপজিি র্াকগি গব। Counselling এ্র িাজরখ
website এ্ জনজদশ ষ্ট মগয় জানাগনা গব।
8)ফমশ - জফাপ জজনি বয বকান মযা বা াাগযযর জনয কগগজ বযাগাগযাগ করগি গব।
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পজিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় জবশ্বজবদযায় কিৃশ ক জনর্দ্শাজরি প্রর্ম বগশর বরগুার
াম্মাজনক (Honours) পাঠেগম ভজিশ বযাগযিার লিশ াবী জনম্নরূপাঃ-

(ক) াধ্ারণ (াাংরজক্ষি) বেণীভু ক্ত ছাত্রছাত্রীগদর জনযাঃ১) পূবশবিী পরীক্ষায় নূযনিম বমাট নম্বর ৫০% এ্বাং াংজিষ্ট জবগয় ৪৫% ার্বা ঐ
জবগয়র গঙ্গ িজকশ ি ানয বকান জবগয় ৪৫% নম্বর র্াকগি গব।
ার্বা
২) াংজিষ্ট জবগয় ৫৫% ার্বা িজকশ ি ানয বকাগনা জবগয় নূযনিম ৫৫% নম্বর র্াকগি গব।

(ি) তবরী োবত ফা উোবতবু ক্ত োত্রোত্রীনদয েনযঃপূবশবিী পরীক্ষায় নূযনিম বমাট নম্বর ৪০% এ্বাং াংজিষ্ট জবগয় ৪০% বা বকাগনা
জবগয় ৪০% নম্বর র্াকগি গব।

*** াম্মাবনক বফলনেয যক্ষনত্র নম্বয বাফ কযায দ্ধবত***

বমধ্া নম্বর (Merit Marks) = বরা চারটি জবগয় প্রাপ্ত নম্বর + াংজিষ্ট জবগয় প্রাপ্ত
নম্বর
উচ্চ মাধ্যজমক পযশাগয় াঅগবদনকারী দ্বারা প্রাপ্ত বরা চারটি নম্বর গণয গব।
‘পজরগবল জবদযা” (Environmental Studies) এ্ প্রাপ্ত নম্বর ান্তভুশ ক্ত গব না।
এ্মন বকাগনা জবয় যা াঅগবদনকরী/াঅগবদনকাজরনী ানাশ জবয় জাগব জনবশাচন
কগরগছ ার্চ উচ্চমাধ্যজমক পযশাগয় িাগি পাল কগরজন, উক্ত/ বাআ জবগয় িার প্রাপ্ত
নম্বর, মূযায়গনর ময়, লূনয (‘0’) ধ্রা গব।
বজনাগর (াধ্ারণ) জবগয়র বক্ষগত্র নম্বর জাব করার পর্দ্জিাঃবমধ্া নম্বর = বরা পাাঁচটি জবগয় প্রাপ্ত নম্বগরর বযাগফ। (”পজরগবল জবদযা”
(Environmental Studies) এ্ প্রাপ্ত নম্বর এ্র ান্তভূশ ক্ত গব না।)
পজিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যজমক জলক্ষা াংদ (West Bengal Council of Higher
Secondary Education) বযিীি ানয বয বকাগনা ববাগডশর ছাত্রছাত্রীরা ও
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ভজিশ র াঅগবদন করগি পারগব, জকন্তু িার জনয যর্াযর্ কিৃশ পক্ষ দ্বারা প্রদত্ত
Migration Certificate বপল করা বাধ্যিামূক। মুক্ত জবদযায় ার্বা
Distance Education এ্র ছাত্রছাত্রীরাও াঅগবদন করগি পারগব।

অনফদনত্র ূযর্ কযায ভে অনফদনকাযীনক
বনম্নবরবিত তে াফরী স্মযর্ যািনত নফঃ
১) এ্কটি াঅগবদনপগত্র ৩ (জিন)টির ববলী Honours জবগয়র জনয াঅগবদন করা
যাগব না।
২) মস্ত প্রাজঙ্গক ির্য যা াঅগবদনপগত্র জানগি চাওয়া গয়গছ বগুজ
যর্াযর্ভাগব পূরণ করগি গব। ািূণশ াঅগবদনপত্র বাজি গয় যাগব।
৩) াঅগবদনকারী/াঅগবদনকাজরনীগক মস্ত জনগদশ লাবী পুঙ্খানুপুঙ্খভাগব পড়গি গব।
৪) িাগক জনগজর াম্প্রজিকিম passport size ছজব upload করগি গব, যা পগর
িার াঅগবদনপগত্র ান্তভুশ ক্ত গব।
৫) এ্াআ ভজিশ িূণশ ামজয়ক। ািূণশ ার্বা ভ্রান্ত ির্যাজদ বপল করগ এ্াআ ভজিশ
বাজি গয় যাগব।
৬) াঅগবদনপত্র পূরণ এ্বাং ভজিশ র ময় বল মুূগিশ ও পজরবজিশ ি গি পাগর। ব
জনয াঅগবদনকারীগদর াবলযাআ জনয়জমি মাজবদযাগয়র ওগয়বাাআট বদখগি
গব।
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(স্নাতক ও াধাযর্)

১) াঅগবদনপত্র ানাাআন জমা পড়গিাআ কজিউটাগরর জিগন বযাঙ্ক Payment - এ্র
option বদখা বদগব, যার মাধ্যগম বনট বযাজঙ্কাং/ বেজডট বা বডজবট কাডশ/ কযাল – দ্বারা
বযাঙ্ক payment করা যাগব।
২) উপগরাক্ত বয বকাগনা এ্কটি পর্দ্জিগি payment করার পর স্বয়াংজেয়ভাগব এ্কটি
payment challan পদশ ায় বভগ উঠগব। গঙ্গ গঙ্গ াঅগবদনকারী প্রদত্ত বমাবাাআ
নম্বগর বযাগঙ্কর িরফ বর্গক এ্কটি SMS াঅগব।
৩) কযাল দ্বারা payment এ্র বক্ষগত্র এ্কটি Bank Challan পদশ ায় বদখা যাগব।
াঅগবদনকারীগক ঐ challan এ্র Printout জনগয় Axis Bank, Bongaon branch - এ্
টাকা Pay করার ময় ঐ challan বপল করগি গব।
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৪) ক) ান্াজনক জবগয়র বক্ষগত্রাঃApplication জফ
২০০.00
বযাঙ্ক
Charge ২০.00
(কযাল Payment)
Service Charge
বমাট

Application জফ ২০০.00
বেজডট বা বডজবট ৩.৭৫
কাগডশর বক্ষগত্র(বনট
বযাজঙ্কাং)

৩.৭৫
২২৩.৭৫

২০৩.৭৫

খ) াধ্ারণ জবগয়র বক্ষগত্রাঃপ্রগিযক General course এ্ ভজিশ র বক্ষগত্র াঅগবদনকারীগক application fee এ্বাং
admission feeএ্কাআ গঙ্গ জমা করগি গব। িার িাজকা জনগম্ন বদওয়া ।
Sl.
No.

Stream

Admission
Fee

Application
Fee

Total

1.

B.A. General

1126

150

2.

B.A. General with
Physical Education

1566

150

3.

B.A. General with
Geography

1466

150

4.

B.Com. General

1166

150

5.

B.Sc. General

1466

150

1126+150+Bank
Charge(20)+
Service
charge(3.75)=1299.75
1566+150+
Bank
Charge(20)+
Service
charge(3.75)=1739.75
1466+150+
Bank
Charge(20)+
Service
charge(3.75)=1639.75
1166+150+Bank
Charge(20)+
Service
charge(3.75)=1339.75
1466+150+
Bank
Charge(20)+
Service
charge(3.75)=1639.75
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৫) াঅগবদনপত্র online জমা বদওয়ার ৩(জিন) জদগনর মগধ্য বযাগঙ্ক মস্ত জফ
াবলযাআ জমা করগি গব।
৬) মস্ত Payment িন্ন ওয়ার ৩ (জিন) জদন পগর াঅগবদনকারী িার প্রদত্ত
payment এ্র পূণশাঙ্গ জচত্রটি বদখগি পাগব।
৭) মস্ত Payment ফ ভাগব িন্ন গিাআ াঅগবদনকারী িার দ্বারা প্রদত্ত
বমাবাাআ নম্বগর বযাগঙ্কর িরফ বর্গক এ্কটি SMS াঅগব।
৮) Admission এ্র প্রস্তাজবি বল িাজরখ াজিোন্ত ওয়ার ৪(চার)জদন পর
ভজিশ র বযাগয candidate বদর এ্কটি ামজয়ক (Provisional) িাজকা প্রকাল করা
গব।
৯) যজদ বকাগনা াঅগবদনকারী ওাআ ামজয়ক (Provisional) িাজকায় জনগজর নাম
খুাঁগজ না পায়, িাগ িাগক বযাঙ্ক প্রদত্ত রজদ/ Deposit slip  কগগজর office এ্
বযাগাগযাগ করগি গব। মস্ত Payment ফ ভাগব িন্ন ওয়া গেও বকাগনা
াঅগবদনকারী SMS না বপগ িগক িৎক্ষণাৎ বযাঙ্কগক ব জবগয় াবগি করগি
গব।
১০) িাজকাভু ক্ত াঅগবদনকারীরা বযাগঙ্ক মস্ত Payment করার ৪ (চার) জদগনর
মগধ্য কগগজ াঅগব জনন্জজখি কাগজপত্র  --ক) Payment challan, খ) পূবশবিী পরীক্ষার মাকশ ীট (Original)
গ) Caste Certificate (Original). ঘ) প্রজিবন্ধী (Disability) Certificate (যজদ র্াগক)।
ঙ) School Leaving Certificate (Original).
চ) বািাগনর প্রমানপত্র(জচত্র বভাটার পজরচয়পত্র/ বরলনকাডশ/ াঅধ্ার কাডশ Original)
ছ) ২(দুাআ)টি াম্প্রজিক Passport size ছজব। জ) াঅধ্ার কাডশ।
উপগরাক্ত Original প্রমানপত্রগুজগক যর্াযর্ভাগব প্রিযয়ীি কজরগয় াঅগবদনকারী
ভজিশ বনগব এ্বাং িারপর কগজ বর্গক জনগজর েজমক াংখযা (Roll No.),
পজরচয়পত্র (ID Card), াআিযাজদ াংগ্র করগব। ানযর্ায় িার ভজিশ র াঅগবদন নাকচ
কগর বদওয়া গব।
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১১) First List প্রকাজলি ওয়ার পরও বকাগনা জবগয় যজদ াঅন লূনয র্াগক িাগ
Second List প্রকাজলি গব। াপূণশ াঅন াংখযার জভজত্তগি প্রগয়াজগন Third List
প্রকাজলি গি পাগর।
Sd/Dr. Biswajit Ghosh
Principal
Dinabandhu Mahavidyalaya
Bongaon, North 24 Parganas.
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