
 

 

 

বফ.এ./বফ.এব. প্রোগ্রোভ প্ োর্ে  বফলয় বনফেোচর্নয বনয়ভোফরী 

বফ.এ. ফো বফ.এ.ব. প্রোগ্রোভ প্ োর্ে মোযো ববতে র্ফ তোর্দয প্ের্ে বফলয় বনফেোচন খুফ গুরুত্বূর্ে। 
রথভ বফলয় বনফেোচর্নয (1st Subject/Paper) উয বনবেয  যর্ে তোর্দয বিবগ্র।  র্য় বি 
উদোযর্ বদর্রাআ বফলয়বি বযষ্কোয র্ফ।  

যমভন প্ োর্নো এ জন েোে/েোেী বফ.এ. প্রোগ্রোর্ভ ববতে ফোয ভয়(Merit List এ Confirm 
হওয়ায য, Accept কযায সভয়) মবদ রথভ বফলয় ‘ফোাংরো’ প্নয়(1st Subject Bengali Choice 
করয) তোর্র তোয বিবগ্র র্ফ ‘B.A. Programme in Bengali’ এফং তায ৩ ফছরয র্থাৎ যভাট 
৬ টা যসরভস্টারয প্রধান(Main Subject) বফলয় হরফ ‘ফাংরা’।  

ানুরূ বোর্ফ াআবতো রথভ চর্য়  যর্র তোয বিবগ্র র্ফ ‘B.A. Programme in History’। 

বফ.এ.ব. প্রোগ্রোভ েোেেোেীর্দয প্ের্েও ানুরূ। প্মভন প্ উ মবদ রথভ চর্য় গবর্ত যোর্খ 
তোর্র তোয বিবগ্র র্ফ ‘B.Sc. Programme in Mathematics’ 

বফ.এ. প্রোগ্রোর্ভয প্ের্ে প্ভোি চোযবি বফলয় (Subject/Paper) যোখর্ত র্ফ। 

ফোাংরো, াংসৃ্কত, াআাংযোবজ, াআবতো, যোষ্ট্রবফজ্ঞোন, দেন ও োযীযবেো - এাআগুবরয ভধয প্থর্  যম 
যকারনা দুবি বফলয় এেোড়ো MIL (Bengali/Sanskrit) এফাং াঅফবয  বযর্ফবফদযো (ENVS) 
র্াকরফ। 

বফ.এ.ব. প্রোগ্রোর্ভয প্ের্েও প্ভোি চোযবি বফলয় (Subject/Paper) যোখর্ত র্ফ। 

Pure Science এয প্ের্ে গবর্ত, দোথেবফদযো, যোয়ন,  বিউিোয োর্য়ন্স এফাং Bio. Science 
এয প্ের্ে যোয়ন, উবিদবফদযো, রোর্ীবফদযো, বযর্ফবফজ্ঞোন - এাআগুবরয ভধয প্থর্  যম যকারনা 
বতনবি বফলয় যোখর্ত র্ফ, এেোড়ো াঅফবয  রযরফরফদ্যা (ENVS) র্াকরফ।  

 



বফ.এ. ানোে বোর্ফ এাআ  র্রর্জ ড়োর্নো য় – ফোাংরো, াংসৃ্কত, াআাংযোবজ, াআবতো, 
যোষ্ট্রবফজ্ঞোন ও দেন। 

বফ.এ.ব. ানোে বোর্ফ এাআ  র্রর্জ ড়োর্নো য় – গবর্ত। 

প্ভধো তোবর োয ক্রভ ততবয র্ফ বনম্নবরবখত বফলর্য়য নোম্বোর্যয উয 
বববি  র্য 

 ফোাংরো, াংসৃ্কত, াআাংযোবজ ও গবর্ত ানোর্েয প্ের্োঃ উচ্চ ভোধযবভর্ য বোর্রো নম্বর্যয বনবযর্খ 
োাঁচবি বফলয় + প্ম বফলর্য় ানোে তোয নম্বয প্মোগ  র্য। 

 
 যোষ্ট্রবফজ্ঞোন,দেন ও াআবতো ানোর্েয প্ের্োঃ  উচ্চ ভোধযবভর্ য বোর্রো নম্বর্যয বনবযর্খ 
োাঁচবি বফলর্য়য নম্বর্যয প্মোগপর। 

 
 প্রোগ্রোভ প্ োর্েয প্ের্োঃ  উচ্চ ভোধযবভর্ য বোর্রো নম্বর্যয বনবযর্খ োাঁচবি বফলর্য় নম্বর্যয 
প্মোগপর।  

 
 োযীযবেো প্রোগ্রোর্ভয প্ের্োঃ  উচ্চ ভোধযবভর্ য বোর্রো নম্বর্যয বনবযর্খ োাঁচবি বফলয়+ 

Sport Certificate(Highest Level) (র্থাৎ সরফথাচ্চ একরট Certificate এয নাম্বায) 
 Certificate এয নাম্বায রনম্নরূ 

School level : 20, Block level : 40, District level : 60, State level : 80, 
National level :100 
 মাযা োযীযবেো প্রোগ্রোর্ভ ববতে র্ত চোয় তোযো মবদ Registration Form রট Fill Up 

কযায সভয় Sport এ ‚YES‛ এফং Sport Certificate এয level উরেখ করয Sport 
Certificate রট Upload করয তরফআ তাযা উরযরররখত রনয়ভুনামায়ী গ্রারধকায ারফ । 

ববতে রবক্রয়ো চরো োরীন প্ োর্নো াুবফধো র্র বনম্নবরবখত WhatsApp াথফো Mail এ  
াুবফধোয  থো বরর্খ জানারত র্ফ এফং Answer এয জনয wait  যর্ত র্ফ।  

Mail Id: imadmission1@gmail.com 
Phone & WhatsApp No.: 9002299249 
 

mailto:imadmission1@gmail.com


প্পোর্ন  থো ফরর্ত র্র  োর ১০ িো প্থর্  বফ োর ৪ িো মেন্ত প্মোগোর্মোগ  যর্ত র্ফ 
বনম্নবরবখত প্ভোফোাআর নোম্বোর্যাঃ 

9002299249, 7602130301, 9432855444, 6295898750, 9800024369, 9432691857, 
7864983789, 9474104974 

 

 Vacancy in different Honours Subjects/Programme Courses  

 

 Registration fee : NA 
 

Subject Total 
Seat 

UR SC ST OBC-A OBC-B 
UR PWD SC PWD ST PWD OBC-A PWD OBC-B PWD 

Bengali (H) 67 37 1 15 0 4 0 6 0 4 0 
English (H) 54 31 1 11 0 3 0 5 0 3 0 
History (H) 58 33 1 12 0 3 0 5 0 4 0 
Sanskrit (H) 40 23 0 9 0 2 0 4 0 2 0 
Pol. Sc. (H) 20 12 0 4 0 1 0 2 0 1 0 
Philosophy 
(H) 

20 12 0 4 0 1 0 2 0 1 0 

Mathematics 
(H) 

40 23 0 9 0 2 0 4 0 2 0 

Arts  
Programme 

597 321 10 127 4 34 1 58 1 40 1 

Physical 
Education 
Programme 

100 55 0 22 0 6 0 10 0 7 0 

Bio. Sc. 
Programme 

25 15 0 5 0 1 0 2 0 2 0 

Pure Sc. 
Programme 

25 15 0 5 0 1 0 2 0 2 0 



 Admission Fee : 
Sl.No. Course Name Amount (Rs.) 

1 B.A. Honours 2750.00 
2 Physical Education Programme 2520.00 
3 B.A. Programme 2020.00 
4 B.Sc. Honours 3620.00 
5 B.Sc. Programme(Pure /Bio.) 3245.00 

 

Schedule: 

Date Event 

22nd July’2021 Publication of HS result 

2nd Aug. – 20th Aug. Online registration (online form fill up) 

24th Aug. at 11 a.m. Publication of Provisional Merit lists 

24th – 28th Aug. Complaint (if any) against the Merit List & Correction 

31st Aug. at 12:00 

Noon 
Publication of Final first merit list 

1st Sept. – 3rd Sept. 
Admission and payment of course fees (For 

confirmed Student) 

4th Sept., 11:00 a.m. Publication of second merit list (If required) 

4th Sept. – 6th Sept., 

11:00 p.m. 

Admission and payment of course fees (Only For 

confirmed second merit listed Student) 

7th Sept. at 11:00 a.m. Publication of third merit list (If required) 

7th Sept. – 9th Sept., 

11:00 p.m. 

Admission and payment of course fees (Only For 

confirmed third merit listed Student) 

10th Sept. at 11:00 

a.m. 
Publication of fourth merit list (If required) 

10st Sept. – 11th Sept., 

11:00 p.m. 

Admission and payment of course fees (Only For 

confirmed fourth merit listed Student) 

12th Sept. at 11:00 

a.m. 
Publication of fifth merit list (If required) 

12th Sept. – 13th Sept. 
Admission and payment of course fees (Only For 

confirmed fifth merit listed Student) 

Will be Notified later If further merit List needed (subject to vacancy) 

Will be Notified later Verification of documents at college 



 

 বরতথয পযভ ূযরেয সভয় প্রার্থীরদ্য তারদ্য বফধ আ-যভআর অআরড এফং যভাফাআর নম্বয 
রদ্রত নুরযাধ কযা হরে এফং যসআ যভাফাআর নম্বযরট চূডান্ত যসরভস্টায মথন্ত চারররয় 
যমরত হরফ। কাযে প্রার্থীরক তারদ্য প্রদ্ত্ত যভাফাআর নম্বয এফং আরভআরর যযরজরেন নম্বয 
এফং াসওয়াডথ  াঠারনা হরফ  যমরট ফযফহায করয প্রার্থীরক যমরকান সভয় রগআন কযরত 
হরফ এফং এগুরর ফাাঁকুডা রফশ্বরফদ্যারয় যর্রক সভস্ত এসএভএস, আউঅআরড এফং 
াসওয়াডথও যরতও সাহাময কযরফ। 

 

 Note: All schedules are subject to change under unavoidable 
circumstances. 
 

 Verification এয সভয় Form এ যদ্ওয়া যকারনা তর্য মরদ্ বুর 
প্রভারেত হয় তাহরর তায Admission Cancel কযা হরফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অযও রফরদ্ জানরত, যদ্খুন অভারদ্য 

ওরয়ফসাআটঃ www.indasmahavidyalaya.in 


