বধমান িব িবদ ালয়
রাজবািট, বধমান-৭১৩১০৪

িব ি
Notification No. R-C/UG-Perm/Adm/5

Date : 08-07-2022

মাননীয়/মাননীয়া
অধ /উপাধ /ভার া অধ , বধমান িব িবদ ালয় অনু েমািদত মহািবদ ালয় সমূ হ

2022-23 িশ াবেষর াতক ের
এত ারা সকলেক জানােনা যাে

থম বেষর

য, পি মব

থম সিম ার ভিত সং া

িনয়মাবলী

সরকােরর উ িশ া দ র কতৃ ক জাির করা িনেদশনামা ন র 507-

Edn(CS_/10M-95/14 dated 30-06-2022 অনু যায়ী


18.07.2022 থেক ভিতর পাটাল চালু ও অন-লাইেন আেবদন হণ

করেত হেব। আেবদনপে

কােনারকম িফ

হণ করা যােব না।

ভিত



05-08-2022 তািরেখ অন-লাইেন আেবদন হণ শষ করেত হেব।



11-08-2022 তািরেখ খসড়া মধা তািলকা

কাশ করেত হেব।



16-08-2022 তািরেখ চূ ড়া

মধা তািলকা

কাশ করেত হেব।



17-08-2022 তািরেখ ভিত

ি য়া



15-09-2022 তািরেখ ভিত

ি য়া শষ করেত হেব।

ি য়া স

সেম ােরর

করেত হেব।

হওয়ার পর পি মব সরকােরর উ িশ া দ র িনেদিশত COVID-19
াস 19-09-2022 তািরখ থেক

করেত হেব। িব িবদ ালয় অনু েমািদত

ক াপািসিটর বাইের ভিত করা যােব না। এছাড়া ভিত সং া
১)

াতক

ােটাকল মেন

ে কমপে

িন িলিখত িনয়মাবিল অনু সরণ করেত বলা হে :

40% ন রথাকেত হেব এবং য সম

45% ন র থাকেত

ছা /ছা ী উ মাধ িমক (10+2)

বা সমতু ল পরী ায় সাঁওতািল িবষয় ছাড়া পাশ কেরেছ তারাও সাঁওতািল িবষেয় (Hons.) কােস ভিত হেত পারেব।
ের জনােরল কােস ভিতর জন উ মাধ িমক (10+2) বা সমতু ল পরী ায় পাস করেলই হেব। এে ে
িনধািরত উপেরা

নূ নতম যাগ তাসহ কেলজ কতৃ প

থম

া াম/িবষেয় িনধািরত ইনেটক

ের সা ািনক (Hons.) কােস ভিতর জন উ মাধ িমক (10+2) বা সমতু ল পরী ায় কমপে

হেব। িমউিজক এবং সাঁওতািল িবষেয়র

থম বেষ

িনধািরত িবষয় িভি ক কােনা িনয়ম যিদ থােক তাও

াতক

িব িবদ ালয়

েযাজ হেব।

২) য সম ছা ছা ী 2019/2020/2021/2022 সােল কােনা ীকৃত কাউি ল/ বাড/িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2)
বা সমতু ল পরী ায় উ ীণ হেয়েছ তারা কেলেজর

থম বেষর

৩) মধাতািলকা তিরর জন মাধ িমক বা সমতু ল পরী ায়
া

থম সিম াের ভিত

ি য়া অংশ হণ করেত পারেব।

া শতকরা ন েরর 40% এবং উ মাধ িমক বা সমতু ল পরী ায়

শতকরা ন েরর 60% মধা তািলকা িনধারেণ অবশ ই িবেবিচত হেব এবং এে ে

িনয়মাবলীসহ কেলজ কতৃ পে র িনধািরত িনয়মও
ওেয়বসাইেট

েযাজ হেব। উ

িব িবদ ালয় িনধািরত উপিরউ

মধাতািলকা (with merit score) সংি

কেলেজর

কাশ (upload) করেত হেব এবং তার একিট soft copy ugadmission@buruniv.ac.in-এ পাঠােত হেব।

এছাড়া

িতিট কেলজ তােদর ভিত সং া

সা ািহক িরেপাট (ভিত

হওয়ার পর সাত িদন অ র) িনধািরত

েফামা

অনু যায়ী google form link https://forms.gle/kVuKK14scikbun1G8 -এ পাঠােত হেব। ভিত ও সংর ণ সং া
রাজ সরকােরর
সং া

দ

সকল িনেদশনামা (G.O.)/ িব ি

এে ে

েযাজ হেব। ভিত চলাকালীন COVID-19

ােটাকল

য সব িনেদশনামা আসেব স িল কাযকর করেত হেব। ভিতর জন মেনানীত ছা /ছা ীেক তার িনজ

e-

mail/mobile মারফত ভিতর জন মেনানয়ন সং া তথ যথাযথভােব জানােত হেব।
৪)

াতক

ের সা ািনক (Hons.)/ জনােরল (Gen) কাস-এ

থম বেষ

থম সিম াের ভিতর জন যেকােনা

বাড/ কাউি ল / িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2) বা সমতু ল পরী ায় সেবা
িবষেয়র পূ ণ মান ১০০) মধা তািলকা তিরেত িবেবিচত হেব। ল াবেরটির-িনভর িবষেয়র

ন র া
ে

ীকৃত

পাঁচিট িবষয় ( িতিট

theory এবং practical-এ

আলাদাভােব পাস করেত হেব।
৫) আেবদনপ

জমা দওয়া ও ভিত

ি য়া অনলাইেন স
ব াে

ভিত সং া

ি য়ার মেধ কােনা অব ায় ছা -ছা ীেদর কেলেজ হািজরা িদেত বলা হেব না। সম

হেব। ভিতর িফ জমা িদেত হেব e-payment/কেলজ িনধািরত ব াে র মাধ েম। কেলজ িনধািরত

তথ জানােনার দািয়

সাত িদন অ র) িনধািরত
৬) য সকল ছা ছা ী

াফমা অনু যায়ী
াতক

সংি

কেলজ কতৃ পে র। ভিত সং া

সা ািহক িরেপাট (ভিত

হওয়ার পর

িতিট কেলজ িব িবদ ালয়েক অবশ ই জানােব।

ের 2021-22 িশ াবেষ

থম বেষর

থম সিম াের ভিত হেয়িছল এবং িব িবদ ালেয়র

Registration করার পর পরী ার Form fill up কেরিন, তারা যিদ িনয়মানু যায়ী যাগ বেল িবেবিচত হয়, তেব তারা
িব িবদ ালেয়র ভিতর িনয়ম অনু যায়ী এই িব িবদ ালেয়র অ গত য কােনা কেলেজ Intake capacity-র মেধ
তািলকায়

ান পেল য কােনা কােস পু নরায় নতু নভােব (re-admission নয়)

াতক ের

থম বেষর

মধা

থম সিম াের

ভিত হেত পারেব। এে ে একই কেলেজ তারা সবািধক দু বার ভিতর সু েযাগ পােব। তােদর নতু ন কের Registration করেত
হেব না। আেগর Registration-ই বহাল থাকেব। তােদর

ধু মা

Enrolment form পূ রণ করেত হেব এবং উ

ছা /ছা ীর িনকট থেক এ প ভিতর কারেণর Self declaration িনেত হেব।
৭) ক. B.B.A (Hons) এবং B.B.A (Hons) in Tourism and Hospitality কােস ভিত হওয়ার জন য কােনা

ীকৃত

কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2) বা সমতু ল পরী ায় পাস করেত হেব।
খ. B.C.A. (Hons.) কােস ভিত হওয়ার জন য কােনা ীকৃত কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2)
বা সমতু ল পরী ায়

Mathematics/Statistics/Computer

Science/Computer

Application/Ituv/Business

Economics & Mathematics (BEM) িবষেয় Pass marks থাকেতই হেব এবং য সম

ছা ছা ী CBSE বাড থেক

Information Practice িবষয় িনেয় (10+2) বা সমতু ল পরী ায় পাস কেরেছ তারাও এ-িবষেয় অনাস কােস ভিত হেত
পারেব।
গ. Economics (Hons) কােস ভিত হওয়ার জন য কােনা

ীকৃত কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক

(10+2) বা সমতু ল পরী ায় Mathematics/Business Mathematics/Equivalent িবষেয় পাস মাকস থাকেতই হেব।
Nutrition (Hons) কােস ভিত হওয়ার জন

য কােনা

ীকৃত কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক

(10+2) বা সমতু ল পরী ায় Chemistry িবষেয় পাস মাকস থাকেতই হেব।
ঘ. BSc in Bio-Chemistry (Hons) এবং BSc in Biotechnology (Hons) কােস ভিত হওয়ার জন য কােনা

ীকৃত

কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2) বা সমতু ল পরী ায় িব ান শাখায় Physics, Chemistry &
Bio Science/Mathematics িবষেয় পাস মাকস থাকেতই হেব।
৮) রাজ

েরর খেলায়াড়রা

াটস কাটায় সা ািনক (Hons.) কােসর

উ -মাধ িমক বা সমতু ল পরী ায় কমপে

থম বেষর

45% ন র সহ ীকৃত খলার যথাযথ

উ -মাধ িমক বা সমতু ল পরী ায় পাস মাকস সহ
জনােরল কােস ভিত হেত পারেব। অনােসর

ে

ীকৃত খলার যথাযথ

মাণপ

থম সিম াের ভিত হেত পারেব যিদ

মাণপ

থােক। জলা

থাকেল

িতিট িবষেয় একিট কের আসন

থম বেষর

েরর খেলায়াড়রা
থম সিম াের

াটস কাটার জন বরা

থাকেব।

আেবদনকারীেদর মেধ

মধার িভি েত এই িনবাচন করেত হেব এবং িনবািচত ছা /ছা ীিট য ক ােটগিরর অ ভু

সই

ক ােটগির থেক ওই আসনিট বরা করা হেব।
৯) য সম

ছা ছা ী (10+2) বা সমতু ল পরী ায় vocational Engineering & Technology (অে

Pass Marks সহ)

পাস কেরেছ তারা BCA (Hons.)/BBA(Hons.)/Computer Science (Hons.)/B.A.(Gen.)/B.Sc.(Gen) কােস
বেষর

থম সিম াের ভিত হেত পারেব।

১০)

য সম

থম

ছা ছা ী (10+2) বা সমতু ল পরী ায় vocational agriculture িনেয় পাস কেরেছ তারা

B.A./B.sc.(General)/BBA(Hons.) কােস ভিত হেত পারেব।
১১) য সম

ছা ছা ী (10+2) বা সমতু ল পরী ায় Vocational Business & Commerce িনেয় পাস কেরেছ তারা

B.A./B.Com (General)/BCom (Hons)/BBA (Hons) কােস ভিত হেত পারেব।
১২) য সম

ছা ছা ী (10+2) বা সমতু ল পরী ায় Vocational Home Science িনেয় পাস কেরেছ তারা B.A.

(General)/BBA(Hons.) কােস ভিত হেত পারেব।
১৩)ক. চার বছেরর ব ােচলর অব ফাইন আট UG (BFA) পইি ং,

া চার ও অ া াইড

জন য কােনা ীকৃত কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ

মাধ িমক (10+2) বা সমতু ল পরী ায় পাশ করেত হেব।

খ. দু ই বছেরর িডে ামা ইন িভজু য়াল আট ( াফট অ া

শালাইেজশন কােস ভিত হওয়ার

িডজাইন) (DVA) কাস এ ভিত হওয়ার জন য কােনা

ীকৃত

কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2) বা সমতু ল পরী ায় পাশ করেত হেব (বয়েসর ঊ সীমা নই)।
১৪) য সম

ছা /ছা ী উপিরউ

vocational কাস িনেয় পাস কেরেছ তারা সংি

সংখ ার মেধ সবািধক ১০% আসেন সেবা

া

ন েরর িভি েত

থম বেষর

এে ে তােদর সাধারণ বাড থেক পাশ কের ভিতর সু েযাগ পাওয়া সবেশষ
১৫)

যসব ছা ছা ী িবেদিশ িব িবদ ালয়/ বাড

কেলেজ িবষয় িভি ক মাট আসন
থম সিম ােরর ভিতর সু েযাগ পােব।

াথীর ন র থেক বিশ ন র পেত হেব।

থেক িডি /(১০+২) বা সমতু ল পরী ায় পাস কেরেছ তারা এই

িব িবদ ালেয়র অনু েমািদত য কােনা কেলেজ াতক

ের িবষয়িভি ক কােস মাট আসন সংখ ার বাইের 15% আসেন ভিত

হওয়ার সু েযাগ পােব।
১৬) য সকল ছা ছা ী Cambridge University
য- কােনা কেলেজ

থম বেষর

থেক CIE পরী ায় পাস কেরেছ তারা এই িব িবদ ালেয়র অনু েমািদত

থম সিম াের ভিত হওয়ার যাগ । এে ে

িতনিট িবষেয় এবং ‘A’ Level থেক দু িট িবষয় পাস করেত হেব। উপেরা

অবশ ই তােক কমপে

‘O’ Level থেক

দু িট লেভেলর মেধ কােনা একিট লেভেলর

ইংেরিজ িবষয় থাকা বাধ তামূ লক।
১৭)

থম বেষর

থম সেম ােরর

আেবদন করেত পারেব এবং সম
কেলজ কতৃ প
১৮)

াস

হওয়ার 10 িদন পের কােনা ছা

ি য়ািট সংি

বা ছা ী িবষয়/ধারা পিরবতন করার জন

কেলেজর Online Admission Portal-এর মাধ েমই স

হেব।

পরবতী 10 িদেনর মেধ িবষয়িট চূ ড়া করেবন।

িতিট কেলজেক অনু েরাধ করা হে

য বতমান পিরি িতর কথা িবেবচনা কের ভিতর িফ যতটা স ব rationalize

করার চ া করেত হেব।
১৯) 2022-23 িশ াবেষ কােনা ছা /ছা ী ভিত হওয়ার পর ভিত বািতল করেত চাইেল বা এক কেলজ ছেড় অন কেলেজ
ভিত হেত চাইেল, ভিতর িফ বাবদ নওয়া অথ ফরত দওয়ার িবষেয় UGC এবং উ িশ া দ র, পি মব
িনেদশনামা

সরকার-এর

েযাজ হেব।

২০) য তথ িল রিজে শেনর সময়

েয়াজন স িল

রিজে শন ফেম এর যাচাই/সং হ করার সু িবধা হেব।

মানু সাের ভিতর ফেম যু

করার ব ব া করেত পারেল ভিবষ েত

২১) On-line Admission-এর Software-এ Burdwan University-র Registration-cum-Enrolment Form-এর
িনধািরত িফ

িলর মেধ ছা /ছা ীর িনজ

সি য় মাবাইল ন র এবং সি য় e-mail ID থাকা আবশ ক এবং Excel

format-এ output িনেয় রাখেত হেব।

(সু িজতকুমার চৗধু রী)
কমাধ
তািরখ 04.07.2022

Notification No. R-C/UG-Perm/Adm/5(75)
াতব তথ ও

েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন

িতিলিপ

Date : 08-07-2022
িরত হেলা

১) মাননীয়/মাননীয়া অধ /উপাধ / ভার া অধ , বধমান িব িবদ ালয় অনু েমািদত মহািবদ ালয় সমূ হ
২) সকল আিধকািরক, বধমান িব িবদ ালয়
৩) িপ.এ. উপাচায, বধমান িব িবদ ালয়
৪) িপ.এ. সহউপাচায, বধমান িব িবদ ালয়
৫) িপ.এস. কমসিচব, বধমান িব িবদ ালয়
৬) এস.এস. অনু মিতশাখা, বধমান িব িবদ ালয়
৭) জ.এস. রিজে শন ও মাইে শন শাখা, বধমান িব িবদ ালয়
৮) িসে ম ম ােনজার, বধমান িব িবদ ালেয়র কি উটার স ার, এই িব াপনিট বধমান িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইেট দবার
জন অনু েরাধ করা হে

।

(সু িজতকুমার চৗধু রী)
কমাধ
তািরখ 08.07.2022
অনু িলিপ সে

দওয়া হেলা :

১) অনু েমািদত বাড/কাউি ল/িব িবদ ালেয়র তািলকা
২) G.O. NO. 507-Edn(CS_/10M-95/14 dated 30-06-2022
৩) Specified Disability List in RPWD Act, 2016
৪) List of subject or allied subject required to pass at 10+2 level in order to study Hons. in a subject.

