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Date : 17.07.2022

2022-23 িশ াবেষ B.A. 1st Semester-এ ভিত সং া িব
এত ারা সংি

সকলেক অবগত করা হে

ি

য, মুজফ্ফর আহ্ মদ মহািবদ ালেয় B.A. Honours ও

Programme কােস ভিতর জন Online-এ আেবদন প করা যােব ইংরা জ 18.0
.07.2022 তািরখ দুপর
ু 12 টা
থেক। আেবদন করেত হেব www.
www.muzaffarahmedmahavidyalaya.org সাইেট ONLINE ADMISSION 2022
িলে ি ক কের। আেবদন করা যােব 05.08.2022 তািরখ রা 8 টা পয ।
মধা তািলকা (Merit List) :
08.08.2022 তািরখ বলা 12 টায় Provisional Merit List

কািশত হেব। Merit List স

েক কারও কানও

অিভেযাগ থাকেল তা 10.08.2022 তািরখ বলা 3 টার মেধ 8101197976-এই ন ের Whatsapp মাধ েম
জানােত হেব। পরবত েত এিবষেয় আর কােনা অিভেযাগ

াহ হেব না।

12.08.2022 তািরখ বলা 12 টায় Final Merit List
ভিত (Admission) :
13.08.2022 তািরখ বলা 10 টা থেক Online-এ ভিত
(এ িবষেয় িব ািরত িব

ি

Online-এ আেবদন সং

কািশত হেব।

হেব।

11.08.202
.08.2022 তািরেখ দওয়া হেব)।
া

জ রী াতব ঃ1. Online-এ আেবদেনর সময়সীমা 18.07.2022 তািরখ দুপুর 12 টা থেক 05.08.202
.08.2022 রা 8 টা পয ।
2. সরকাির আেদশানুসাের অনলাইেন আেবদেনর জন কানও Fee িদেত হেব না।
3. WBCHSE বা অনান অনুেমািদত বাড/কাউ ল থেক উ মাধ িমক/সমত
সমতূল পরী ায় 2020 বা তার
পের উ ীণ ছা ছা ীগণ ভিতর জন আেবদন করেত পারেব। কল াণী িব িবদ ালেয়র িনয়মানুসাের
2019 বা তার পূেব উ মাধ িমক
িমক/সমতূল পরী ায় উ ীণ ছা /ছা ীরা ভিতর জন িবেবিচত হেব না।
4. অনাস কােস ভিতর জন ছা /ছা ীেক িনে

দ শতাবলীর য কােনাও এক ট পূরণ করেত হেব

a) Best of 5 –এ 45
45% marks এবং অনাস/স

িকত িবষেয় 55%
% marks থাকেত হেব।

b) Best of 5 –এ 50
50% marks এবং অনাস/স

িকত িবষেয় 45%
5% marks থাকেত হেব।

c) Best of 5 –এ 55% marks থাকেত হেব। (উ মাধ িমেক অনাস িবষয় না থাকেল)
ভূ েগােল অনাস পড়েত হেল উ মাধ িমক/সমতূল পরী ায় ভূ েগাল থাকেত হেব। িব ান িবভােগর
ছা ছা ীগণ উ

মাধ িমক

ের গিণত/পিরসংখ ানিবদ া িনেয় উ ীণ হেলও ভূ েগাল অনােসর জন

িবেবিচত হেব। B.A. Programme কােস ভূ েগাল িনেয় পড়ার জন ও উপিরউ
5. একজন ছা /ছা ী যত িল িবষেয় ই

িনয়ম

েয়াজ হেব।

া অনােস ভিতর জন আেবদন করেত পারেব।

6. Honours এ ভিতর জন আেবদন কের প

িনেয় Programme

কােস ভিত হওয়া যােব না।

Programme কােস ভিতর জন আলাদাভােব আেবদন করেত হেব।
মহািবদ ালেয়র ভিত

য়া ট স

ণ
ূ ভােব

য়ং

য়। তাই য কােনা ধরেনর ভূ ল তেথ র জন

পরবত েত আেবদন / ভিত বািতল বেল গণ হেত পাের। এ িবষেয় কেলজ কতৃ প

কােনাভােব দায়ী

থাকেব না।
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