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অেলাইে-এর মাধ্যমম প্রথম িমষে ভবতে র বিজ্ঞবি 

2020 – 21 বিক্ষািষে 

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে শিম্নশিশিত সাম্মাশিক (Honours) ও জেিার্েি জকাসেগুশির্ত ভশতে ে েিয অিিাইর্িে মাধ্যর্ম 

আর্বদি কের্ত হর্ব এবং জমধ্াতাশিকাে শভশির্ত ভশতে  কো হর্ব। 

সাম্মাবেক (Honours) নকাসে : িাাংলা, ইাংরাজী, ভূমগাল, ইবতহাস, সাংসৃ্কত, এডুমকিে, বমউবজক, দ্িেে, 

রাষ্ট্রবিজ্ঞাে, সাাঁ ওতাবল, অথেেীবত, রসায়ে, পদ্াথেবিদ্যা, গবেত, কবিউটার সাময়ন্স, প্রাণীবিদ্যা, উবিদ্বিদ্যা, 

পবরমিিবিদ্যা, বহসািিাস্ত্র, বি.বস.এ. (BCA) এিাং বি.বি.এ (BBA)। 

নজোমরল নকাসে:  ১) বি.এ. নজোমরল (বাংিা, ইংোেী, ভূর্ াি, ইশতহাস, সংসৃ্কত, এডুর্কিি, শমউশেক, দিেি, 

োষ্ট্রশবজ্ঞাি, সাাঁ ওতাশি, অর্েিীশত এবং িােীে শিক্ষা)। 

২)  বি.এস.বস.  নজোমরল (েসায়ি, পদার্েশবদযা,  শিত, কশিউটাে সার্য়ন্স, প্রাণীশবদযা, উশিদশবদযা, পশের্বিশবদযা, 

অর্েিীশত, উশিদ সংেক্ষি এবং  ইর্িকট্রশিক্স)। 

৩) বি.কম. নজোমরল । 

অিাসে এবং জেিার্েি জকার্সে ভশতে ে পে ছাত্র-ছাত্রীো পছন্দমর্তা কশির্িিি শবষয় কর্ির্ে এর্স শিবোচি কের্ত 

পাের্ব। 2017, 2018, 2019 এবং 2020 সার্ি W.B.C.H.S. এে পাি কো ছাত্র ছাডাও শবশভন্ন জকন্দ্রীয় সেকাে এবং 

োেয সেকাে দ্বাো পশেচাশিত জবাডে  যর্া CBSE, ICSE এবং বধ্েমাি শবশ্বশবদযািয় অিুর্মাশদত শবশভন্ন জবাডে  (তাশিকা 

কর্িে ওর্য়বসাইর্ট জদওয়া আর্ছ) জর্র্ক জমাট িির্েে কমপর্ক্ষ 45% িিে জপর্ি সাম্মাশিক (Honours) জকার্সে 

আর্বদি কের্ত পাের্ব এবং জেিার্েি জকার্সেে জক্ষর্ত্র কমপর্ক্ষ 30% িিে জপর্ি আর্বদি কের্ত পাের্ব। উর্েি 

র্ার্ক জয সাাঁ ওতাশি অিাসে এবং শমউশেক অিার্সেে জক্ষর্ত্র জমাট িির্েে কমপর্ক্ষ 40% িিে জপর্ি আর্বদি কো 

যার্ব।  

ভবতে র জেয অেলাইমে আমিদ্ে শুরু হমি ১০ই আগষ্ট, ২০২০ নথমক এিাং নিষ হমি ২৪নি আগষ্ট, ২০২০ 

(10.08.2020 to 24.08.2020) । 

ছাত্র-ছাত্রীর্দে কর্া শবর্বচিা কর্ে কর্িে একটি Help Line চািু কর্ের্ছ। জয জকাি সমসযায় শিম্নশিশিত জমাবাইি 

িির্ে জ াি কর্ে সাহাযয জিওয়া জযর্ত পার্ে।  

Help Line : 9733161490, 9434644949, 9434049012 

College website : www.netajimahavidyalaya.org 

Admission website : www.netajimahavidyalaya.in  

শবিঃ দ্রিঃ – (১) অিিাইি-এে মাধ্যর্ম ভশতে ে শবস্তাশেত পদ্ধশত কর্িে ওর্য়বসাইর্ট জদওয়া আর্ছ। 

(২)  অিিাইি-এে মাধ্যর্ম ভশতে  হওয়াে পে ক্লাস শুরু হর্ি সমস্ত অশেশেিযাি ডকুর্মন্টস, ভশতে ে  মে এবং টাকা 

েমা জদওয়াে েশসদ কর্ির্ে আির্ত হর্ব।  

(৩) অিিাইি জেশের্ষ্ট্রিি শ  ২০০ (দুই িত) টাকা। প্রর্তযক ছাত্র-ছাত্রী সর্বোচ্চ ৩ টি অিাসে ও ১ পাি জকার্সে  মে 

শ িাপ কের্ত পাের্ব ঐ টাকাে মর্ধ্য।  

(৪) অিিাইি  র্মে শিেস্ব চািু জমাবাইি িািাে এবং ইর্মি আইশড অবিযই শদর্ত হর্ব, কােণ ভশতে ে সময় ঐ জমাবাইি 

িািাে এবং ইর্মি আইশডর্ত SMS যার্ব। 

 (৭) ক্লাস শুরুে তাশেি কর্িে ওর্য়ব সাইর্ট োিার্িা হর্ব। 

            অধ্যক্ষ  
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