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অেলাইে-এর মাধ্যমম প্রথম িমষ ে ভবতের বিজ্ঞবি 
 

২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ ে শিম্নশিশিত সাম্মাশিক (Honours) ও জেিার্েি জকাস েগুশির্ত ভশতেে েিয অিিাইর্িে 

মাধ্যর্ম আর্বদি কের্ত হর্ব এবং জমধ্াতাশিকাে শভশির্ত ভশতে কো হর্ব। 
 

সাম্মাবেক (Honours) নকাস ে :  

বাংিা, ইংোেী, ভূর্ াি, ইশতহাস, সংসৃ্কত, এডুর্কিি, শমউজেক, দি েি, োষ্ট্রশবজ্ঞাি, সা াঁওতাশি, অর্ েিীশত, 

েসায়ি, পদার্ েশবদযা,  শিত, কম্পিউটাে সার্য়ন্স, প্রাণীশবদযা, উজিদশবদযা, পশের্বিশবদযা, শহসাবিাস্ত্র, 

বি.বস.এ. (BCA) এিং বি.বি.এ (BBA)। 
 

নজোমরল নকাস ে:   

১) বি.এ. নজোমরল (বাংিা, ইংোেী, ভূর্ াি, ইশতহাস, সংসৃ্কত, এডুর্কিি, শমউজেক, দি েি, োষ্ট্রশবজ্ঞাি, 

সা াঁওতাশি, অর্ েিীশত এবং িােীে শিক্ষা)। 

২)  বি.এস.বস.  নজোমরল (েসায়ি, পদার্ েশবদযা,  শিত, কম্পিউটাে সার্য়ন্স, প্রাণীশবদযা, উজিদশবদযা, 

পশের্বিশবদযা, অর্ েিীশত, উজিদ সংেক্ষি এবং  ইর্িকট্রশিক্স)। 

৩) বি.কম. নজোমরল । 
 

2018, 2019, 2020 এবং 2021 সার্ি W.B.C.H.S. এে পাি কো ছাত্র ছাডাও শবশভন্ন জকন্দ্রীয় সেকাে এবং 

োেয সেকাে দ্বাো পশেচাশিত জবাডে যর্া CBSE, ICSE এবং বধ্ েমাি শবশ্বশবদযািয় অিুর্মাশদত শবশভন্ন জবাডে 

(তাশিকা কর্িে ওর্য়বসাইর্ট জদওয়া আর্ছ)। জমাট িম্বর্েে কমপর্ক্ষ 45% িম্বে জপর্ি সাম্মাশিক 
(Honours) জকার্স ে আর্বদি কের্ত পাের্ব এবং জেিার্েি জকার্স েে জক্ষর্ত্র কমপর্ক্ষ 30% িম্বে 
জপর্ি আর্বদি কের্ত পাের্ব। উর্েি র্ার্ক জয সা াঁওতাশি অিাস ে এবং শমউজেক অিার্স েে জক্ষর্ত্র 
জমাট িম্বর্েে কমপর্ক্ষ 40% িম্বে জপর্ি আর্বদি কো যার্ব। 
 

ভবতের জেয অেলাইমে আমিদ্ে শুরু হমি ২রা আগষ্ট, ২০২১ নথমক এিং নেষ হমি ২০নে আগষ্ট, 

২০২১ (02.08.2021 to 20.08.2021) । 

 

ছাত্র-ছাত্রীর্দে কর্া শবর্বচিা কর্ে কর্িে একটট Help Line চাি ুকর্ের্ছ। জয জকাি সমসযায় শিম্নশিশিত 

জমাবাইি িম্বর্ে জ াি কর্ে সাহাযয জিওয়া জযর্ত পার্ে।  

Help Line : 9733161490,  9434049012 
College website : www.netajimahavidyalaya.org 
Admission website : www.netajimahavidyalaya.in  
 

শবিঃ দ্রিঃ – (১) অিিাইি-এে মাধ্যর্ম ভশতেে শিয়ম কািুি কর্িে ওর্য়বসাইর্ট জদওয়া আর্ছ। 

(২)  অিিাইি-এে মাধ্যর্ম ভশতে হওয়াে পে ক্লাস শুরু হর্ি সমস্ত অশেজেিযাি ডকুর্মন্টস, ভশতেে  ম ে এবং 

টাকা েমা জদওয়াে েশসদ (অশেজেিযাি এবং জেেক্স) কর্ির্ে আির্ত হর্ব।  

(৩) প্রর্তযক ছাত্র-ছাত্রী সর্ব োচ্চ ৩ টট অিাস ে ও পাি জকার্স ে  ম ে শ িাপ কের্ত পাের্ব । 

(৪) অিিাইি  র্ম ে শিেস্ব চািু জমাবাইি িাম্বাে এবং ইর্মি আইশড অবিযই শদর্ত হর্ব, কােণ ভশতেে সময় 

ঐ জমাবাইি িাম্বাে এবং ইর্মি আইশডর্ত SMS যার্ব। এছাডা Colour Passport Photo, 

Signature, HS Marksheet (Caste certificate, PH Certificate, EWS certificate যাে 

জক্ষর্ত্র প্রর্যােয) Scan কর্ে অিিাইি  ম ে শ িার্পে সময়  upload কের্ত হর্ব। 

 (৭) ভশতে সংক্রান্ত সমস্ত শবজ্ঞশি এবং ক্লাস শুরুে তাশেি কর্িে ওর্য়ব সাইর্ট 

(www.netajimahavidyalaya.org) োিার্িা হর্ব। 
            অধ্যক্ষ  
 

http://www.netajimahavidyalaya.org/
http://www.netajimahavidyalaya.in/
http://www.netajimahavidyalaya.org/

