ফকিরচ াঁদ িলেজ
ড য়মন্ডহ রব র
2017-18 কিক্ষ বলষে প্রথমবষে িে / কবজ্ঞ ন / ব কিজয কবভ লে মমধ ত কেি র
কভকিলত ভকতে সংক্র ন্ত তথয ও কনয়ম বেী
এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল ব্যশ্লিকক জানাকনা হকে যে আগামী শ্লিক্ষাব্কষে উপশ্লর উি
সম্পূর্েরূকপ online-এ হকব্। এই সংক্রান্ত সমস্ত শ্লনয়মাব্লী ও আকব্দন পদ্ধশ্লত
http://www.fakirchandcollege.org/ এব্ং http://www.fccollege-admission.website/ প্রথম ব্কষে ভশ্লতে হকত ইেুক সমস্ত আকব্দনকারীকক উি শ্লনয়মাব্লী ভালভাকব্ পকে
তাকদর আরও ব্লা হকে শ্লনম্নশ্ললশ্লখত শ্লব্ষয়গুশ্লল শ্লব্কিষভাকব্ যমকন চলকত।

যকাসেগুশ্ললকত ভশ্লতে
ককলকজর website
এ যদওয়া আকে।
যদখকত ব্লা হকে।

অনলাইকন আকব্দনপত্র জমা শুরুঃ ৩০/০৫/২০১৭ তাশ্লরখ
অনলাইকন আকব্দনপত্র জমা যদওয়ার যিষ শ্লদনুঃ ১০/০৬/২০১৭ তাশ্লরখ (মধ্যরাশ্লত্র পেেন্ত)
অনলাইন যরশ্লজকেিন শ্ল ুঃ ১০০ টাকা + ব্যাংক শ্ল (প্রকোজয যক্ষকত্র)
এই যরশ্লজকেিন শ্ল জমা শ্লদকত হকব্ credit card / debit card ব্া cash challan – এর মার ৎ। AXIS BANK
– এর payment link –এর মাধ্যকম শুধ্ুমাত্র online-এ fee জমা করা োকব্। Offline bank challan-এর
মাধ্যকম Axis Bank – এর যেককাকনা িাখায় fee জমা করা োকব্।
শ্লব্ুঃদ্রুঃ ১) Online–এ fee জমা করার জনয ATM/Credit/Debit card ব্যব্হার করকল ব্া Offline-এ
College প্রদত্ত Bank challan এর মাধ্যকম শ্ল জমা শ্লদকল যকাকনা ব্যাংক শ্ল লাগকব্ না। Internet banking
এর যক্ষকত্র ৮টাকা এব্ং Axis Bank challan-এর যক্ষকত্র ৩৪টাকা ব্যাংক শ্ল লাগকব্।
২) শ্লতনব্ার যরশ্লজকেিন শ্ল জমা শ্লদকয়
পত্র
।
অনলাইকন আকব্দনপত্র জমা করার website:
http://fakirchandcollege.org/ এব্ং http://www.fccollege-admission.website/

আলবদনপত্র জম মদওয় র নূনযতম ম
কদব কবভ োঃ-

েযত াঃ

ক) ২০১৭ এব্ং ২০১৬ সাকল উচ্চমাধ্যশ্লমক ব্া সমতু ল পরীক্ষায় উত্তীর্ে োত্র/োত্রীরাই যকব্লমাত্র
যোগয আকব্দনকারী ব্কল শ্লব্কব্শ্লচত হকব্।
খ) উচ্চমাধ্যশ্লমক ব্া সমতু ল পরীক্ষায় উত্তীর্ে আকব্দনকারীর Top-4 শ্লব্ষকয় (Environmental
Studies-ENVE ব্যতীত) নূযনতম প্রাপ্ত নম্বরুঃ
অ)
B.A. Course – এ ভশ্লতের যক্ষকত্র – ২০০
(S.C. / S.T. আকব্দনকারীর যক্ষকত্র – ১৮০)
আ) B.Sc. Course – এ ভশ্লতের যক্ষকত্র – ১৮৮
(S.C. / S.T. আকব্দনকারীর যক্ষকত্র – ১৬৮)

উকিকিত স লের ব ইলর ব নূযনতম নম্বলরর মথলি িম নম্বলর ফমে জম কদলে ত
ব কতে হলব।
গ) B.Com. Course – এ ভশ্লতের যক্ষকত্র ২০১৭ ব্া ২০১৬ সাকল উচ্চমাধ্যশ্লমক ব্া সমতু ল পরীক্ষায়
উত্তীর্ে (for general course) এব্ং honours – এর যক্ষকত্র University স্বীকৃ ত নূযনতম নম্বর।
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ঘ) English Honours –এ আকব্দন করকত হকল English – এ নূযনতম ৬৫ (general) ব্া ৬০
(SC/ST) িতাংি নম্বর যপকত হকব্।
ঙ) Bengali Honours – এ আকব্দন করকত হকল Bengali –
নূযনতম ৫০ (general) ব্া ৪৫
(SC/ST) িতাংি নম্বর যপকত হকব্।
চ) Philosophy Honours – এ আকব্দন করকত হকল Philosophy –
নূযনতম ৫০ (general) ব্া
৪৫ (SC/ST) িতাংি নম্বর যপকত হকব্।
ে) Political Sc. Honours – এ আকব্দন করকত হকল English এব্ং Pol. Sc. – এ নূযনতম ৫৫
িতাংি নম্বর যপকত হকব্।
জ) Mathematics Honours –এ আকব্দন করকত হকল Mathematics –এ নূযনতম ৬০ (general) ব্া
৫৫ (SC/ST) িতাংি নম্বর যপকত হকব্।
ঝ) Geography Honours –এ আকব্দন করকত হকল English –এ নূযনতম ৫০ (general) ব্া ৪৫
(SC/ST) িতাংি নম্বর যপকত হকব্।
ঞ) অনুশ্লিশ্লখত শ্লব্ষয়গুশ্ললর যক্ষকত্র শ্লব্শ্বশ্লব্দযালকয়র নূনযতম নম্বকরর শ্লনয়ম প্রকোজয হকব্।

প্র তাঃ কবভ োঃ২০১৩ মথলি ২০১৭ স লের মলধয প ি িলরলে এমন ে ত্রে ত্রীর প্র তাঃকবভ লে B.A. General
Course – এ ভকতের জনয আলবদন িরলত প লর। যোগযতাুঃ university norm.

সমস্ত কবষলয় ভকতের মমধ ত কেি প্রি লির সম্ভ বয ত করিাঃ ১৫ই জুন, ২০১৭, মবে
১ট র পর।
িারীরশ্লিক্ষা ব্া Physical Education শ্লব্ষয় শ্লনকয় শ্লব্.এ. যজনাকরল পেকত হকল প্রথকম যমধ্াতাশ্ললকার শ্লভশ্লত্তকত
অনয শ্লব্ষয় শ্লনকয় যজনাকরল ব্া অনাসে যকাকসে ভশ্লতে হকত হকব্। পরব্তী সমকয় শ্লব্জ্ঞশ্লপ্তর শ্লভশ্লত্তকত শ্লব্ষয়
পশ্লরব্তে কনর জনয আকব্দন করকত হকব্ ও শ্লনশ্লদেষ্ট শ্লদকন Selection Test – এ উত্তীর্ে হকত হকব্। যমধ্াতাশ্ললকার
শ্লভশ্লত্তকত উত্তীর্ে োত্র/োত্রীর নাম enroll করা হকব্।
WBSCVET মব ডে মথলি প িির আলবদনি রীর শুধুম ত্র B.A. General course-এ আলবদন িরলত
প রলব।
যমধ্াতাশ্ললকা প্রকাকির শ্লদন তা ককলকজর website – http://fakirchandcollege.org/ এব্ং http://fccollegeadmission.website - এ যদখকত পাওয়া োকব্। এোো, ভশ্লতে সংক্রান্ত োব্তীয় তথয এই website – এ পাওয়া
োকব্।
আকব্দনপত্র জমা করার আকগ সব্ আকব্দনকারীকক শ্লব্কিষভাকব্ ব্লা হকে আমাকদর website-এ যদওয়া
সমস্ত শ্লনয়মাব্লী ও পদ্ধশ্লত ভালভাকব্ পেকত ও ব্ুঝকত।
উশ্লিশ্লখত যোগযতার ব্যশ্লতক্রকম অথব্া verification – এর সময় form fill-up – এ যকানরকম
অসম্পূর্েতা/অসঙ্গশ্লত ব্া ভু ল ধ্রা পেকল ঐ আকব্দনপএ তৎক্ষর্াৎ ব্াশ্লতল ব্কল গর্য হকব্। যকানও
অব্স্থাকতই পুনশ্লব্েকব্চনা সম্ভব্ হকব্ না।

Teacher in-Charge
2 of 2

