
 
 

 

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE
KOYMA, BHIMPUR, PASCHIM MEDINIPUR, 721516

 

 চেয়স বসড িডট িসে েমর

কােসর জন  ভিত ি য়া  হেব 

 যারা এই কেলেজ ভিত হেত ই ু ক তােদর আমােদর কেলজ ওেয়বসাইট 

www.salbonigovtcolleg.org

জন  িনেদশ দওয়া হে । 

 সকল আেবদনকারীেক সরকারী জনােরল িডি  কেলজ

http://admission.salbonigovtcolleg.org 

 অনলাইন ভিত / িনব ন 

আইিড(Email ID) বাধ তামূলক। অনলাইেন ভিত 

/ অিভভাবকেদর মাবাইল ন

দওয়া হে । 

 সম  যাগােযাগ এই মাবাইল ন র এবং ইেম

এবং ইেমইল আইিড কানও পিরি িতেত পিরবতন করা যােব না

 ২০২১-২২ িশ াবেষর সম  াতক কােস ভিত ধুমা  

পাটােলর মাধ েম পিরচািলত হেব।

 কানও আেবদনকারী অফলাইেন 

 কবলমা  যাগ  আেবদনকারী

অনলাইেন িনবি ত(registered) 

াতক কাস ২০২১-২০২২

 
GOVERNMENT OF WEST BENGAL 

RNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE SALBONI
KOYMA, BHIMPUR, PASCHIM MEDINIPUR, 721516 

 

বসড িডট িসে েমর (িসিবিসএস) আওতাধীন কলা এবং িব ান িবভােগর

কােসর জন  ভিত ি য়া  হেব ২০২১ সােলর ২রা আগ  থেক। 

যারা এই কেলেজ ভিত হেত ই ু ক তােদর আমােদর কেলজ ওেয়বসাইট 

www.salbonigovtcolleg.org এবং http://admission.salbonigovtcolleg.org

সকল আেবদনকারীেক সরকারী জনােরল িডি  কেলজ, শালবিন-এর অনলাইন ভিত পাটাল 

http://admission.salbonigovtcolleg.org -এর মাধ েম িনব ন (Registration)

 (registration) ফম পূরেণর জন  বধ মাবাইল ন র এবং ইেম

বাধ তামূলক। অনলাইেন ভিত / িনব ন ফম পূরেণর সময় াথীেদর তােদর িনজ  

অিভভাবকেদর মাবাইল ন র এবং িনজ  ইেমল আইিড ব বহার করার জন  কেঠারভােব িনেদশ 

সম  যাগােযাগ এই মাবাইল ন র এবং ইেমইল আইিড মাধ েম করা হেব। সুতরাং, 

ল আইিড কানও পিরি িতেত পিরবতন করা যােব না। 

সম  াতক কােস ভিত ধুমা  http://admission.salbonigovtcolleg.org 

পাটােলর মাধ েম পিরচািলত হেব। 

অফলাইেন (Offline) ভিত হেত পারেব না। 

কবলমা  যাগ  আেবদনকারী যারা http://admission.salbonigovtcolleg.org/ 

(registered) তােদরেকই ভিতর জন  িবেবচনা করা হেব। 

২০২২ -এ অনলাইন ভিতর জন  সাধারণ তথ  এবং 

িনেদিশকা 
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SALBONI 

িবভােগর সম  াতক 

যারা এই কেলেজ ভিত হেত ই ু ক তােদর আমােদর কেলজ ওেয়বসাইট 

http://admission.salbonigovtcolleg.org িনয়িমত দখার 

অনলাইন ভিত পাটাল 

(Registration) করেত হেব। 

ফম পূরেণর জন  বধ মাবাইল ন র এবং ইেমইল 

াথীেদর তােদর িনজ  

করার জন  কেঠারভােব িনেদশ 

, এই মাবাইল ন র 

http://admission.salbonigovtcolleg.org 

http://admission.salbonigovtcolleg.org/ এর মাধ েম 

এ অনলাইন ভিতর জন  সাধারণ তথ  এবং 
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 অনলাইন ভিত ি য়া মধার পেয়ে র(merit point/grade point) িভি েত স  হেব। ভিত 

ি য়া চলাকালীন স াব  িশ াথীেদর কাউে িলং বা ডকুেম িলর যাচাইকরেণর জন  ডাকা হেব না। 

ভিতর জন  কেলেজ উপি িতর েয়াজন হেব না। 

 অনাস এবং জনােরল ি ম িলেত অনলাইেন ভিত হেত হেব। াথীেদর কেঠারভােব পরামশ দওয়া 

হে  কাউে িলংেয়র জন  কেলেজ না আসেত। 

 াস  হেল ডকুেম িলর যাচাই করা হেব। পি মব  সরকার এবং িবদ াসাগর িব িবদ ালেয়র িনয়ম 

অনুসাের অনলাইেন জমা দওয়া মাণপ িল ডকুেমে র সােথ স িতপূণ না হ’ ল ভিত বািতল করা 

হেব। 

 কেলেজর য কানও কােস ভিত আপাতত অ ায়ী এবং িবদ াসাগর িব িবদ ালেয়র চূড়া  অনুেমাদন 

সােপ । 

 ইউিজিস কতৃক বাধ তামূলক িহসােব েত ক িশ াথী এবং তার অিভভাবকেক অনলাইেন ভিতর পের 

অ াি -র ািগং ঘাষণাপ   জমা করেত হেব। 

 জািতগত শংসাপ িল পি মব  সরকােরর যথাযথ কতৃপ  কতৃক দ  হেল িবেবিচত হেব। িতিট 

সংরি ত িণেত সংর েণর শতাংশ পি মব  সরকার, উ িশ া িবভােগর G.O. No.267-

Edn(U/1U-89/13 Dated 04.03.14) অনুসরণ কের হেব। 

 য াথীরা অন  কাথাও ভিত হেয় আেছ, তােদর এই কেলজিটেত আপাতত অ ায়ীভােব ভিতর অনুমিত 

দওয়া হেব। তেব পূববতী িত ান থেক ানা েরর শংসাপ  বা ভিত বািতেলর শংসাপ  িনধািরত 

সমেয়র মেধ  কেলেজ জমা িদেত হেব। অন থায় এই কেলেজ ভিত বািতল িহসােব গণ  হেত পাের। 

 াথীেদর অবশ ই তােদর াস র থম দশ (10) িদেনর মেধ  ৯০% উপি িত পূণ করেত হেব। 

অন থায় তােদর ভিত বািতল িহসােব গণ  হেব। কবলমা  িবেশষ কারেণ যিদ িশ াথীরা কেলজ 

কতৃপ েক িলিখত নিথর সােথ আেগই অবিহত কের তেবই এই িবষেয় িবেবচনা করা হেব। 
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 কলা িবভাগ সা ািনক াতক: বাংলা, ইংেরিজ, সং ৃ ত, সাঁওতািল, সমাজত , দশন, 

ইিতহাস, রা িব ান 

 কলা িবভাগ সাধারণ াতক: বাংলা, ইংেরিজ, সং ৃ ত, সাঁওতািল, সমাজত , দশন, 

ইিতহাস, রা িব ান 

 িব ান িবভাগ সা ািনক াতক: পদাথিবদ া, রসায়ন, গিণত 

 িব ান িবভাগ সাধারণ াতক: পদাথিবদ া, রসায়ন, গিণত 

 

 আেবদনকারীেক উপিরউ  িবষয় িলেত ভিতর ে  ২০২১/২০২০/২০১৯ সােল পি মব  উ -

মাধ িমক িশ া সংসদ অথবা সমতুল  অন  কােনা সংসদ বা বাড থেক উ -মাধ িমক পরী ায় উ ীণ 

হেত হেব। 

 াথীেক অবশ ই কমপে  একিট ভাষা িবষয় সহ ৫ (পাঁচ) অথবা ৪ (চার) -িট ( যখােন েযাজ ) ীকৃত 

িবষেয় পাস হেত হেব। 

 অনাস কােসর জন  াথীেদর অবশ ই িমিলতভােব শতকরা ৪৫% ন র অথবা িনিদ  িবষয় বা সংি  

িবষেয় কমপে  ৫০% ন র সহ উ ীণ হেত হেব। 

 অনাস কােস ভিতর জন  েয়াজনীয় িবষয় বা স িকত িবষয় িল িন প: 

 

 

কাস সমূহ 

াতক- ের ভিতর ে  আবিশ ক শতাবিলঃ 



 
 

Page 4 of 14 
 

িবষয় (অনাস) যাগ তা: আেবদনকারীেক ‘১০+২’ ের িন িলিখত িবষেয় উ ীণ হেত হেব 
বাংলা বাংলা 

ইংেরিজ ইংেরিজ 
ইিতহাস িবষেয়র বাধ বাধকতা নই  
দশন িবষেয়র বাধ বাধকতা নই  

রা িব ান িবষেয়র বাধ বাধকতা নই  
সং ৃ ত সং ৃ ত 

সমাজত  িবষেয়র বাধ বাধকতা নই  
সাঁওতািল সাঁওতািল 
পদাথিবদ া পদাথিব ান, গিণত 
রসায়ন রসায়ন 
গিণত গিণত 

 
িবঃ ঃ 1. ভােকশনাল কাস পাস করা াথীরা ধুমা  িব.এ.সাধারণ কাস-এ আেবদন করেত পারেব। 

2. উপির উ  যাগ তা থাকা াথী যারা ২০১৮ সাল বা তার আেগ ‘১০+২’ উ ীণ তারাও অনলাইন 

মােডর মাধ েমও আেবদন করেত পারেব, িক  তােদর আেবদন করার আেগ ‘Secretary, U.G. Council, 

Vidyasagar University, Midnapore’- এর িবেশষ অনুমিত িনেত হেব। 

3. এই কেলেজর মাধ েম িবদ াসাগর িব িবদ ালেয় াথী িনবি ত না হওয়া পয  ভিত অ ায়ী। ভুল তথ  

দান এবং তথ  গাপন করেল ভিবষেত ভিত বািতল হেত পাের। 
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 কলা ও িব ান িবভাগ সা ািনক াতক: 

Sl. 
No 

Hons 

subject Gen SC ST OBC-

A 
OBC-

B 
Gen- 
PH 

SC- 
PH 

ST- 
PH 

OBC-

A-PH 
OBC-

B-PH Others Total  

1 বাংলা 26 11 3 5 3 1 1 0 0 0 0 50 
2 ইংেরিজ 18 7 2 3 2 1 0 0 0 0 0 33 
3 ইিতহাস 26 11 3 5 3 1 1 0 0 0 0 50 

4 রা  িব ান 19 8 2 4 2 1 0 0 0 0 0 36 

5 দশন 18 7 2 3 2 1 0 0 0 0 0 33 
6 সং ৃ ত 17 7 2 3 2 1 0 0 0 0 0 32 
7 সমাজত  17 7 2 3 2 1 0 0 0 0 0 32 
8 সাঁওতািল 11 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 20 
9 পদাথিবদ া 9 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 18 
10 রসায়ন 9 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 18 
11 গিণত 07 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 14 

কলা ও িব ান িবভাগ সাধারণ াতক: 

Sl. 
No 

General 

Subject Gen SC ST OBC-

A 
OBC-

B 
Gen- 
PH 

SC- 
PH 

ST- 
PH 

OBC-

A-PH 
OBC-

B-PH Others Total  

1 কলা িবভাগ 120 48 13 22 15 6 3 1 1 1 0 230 

2 িব ান 

িবভাগ 11 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 20 

 

 

*আসন সংখ া িবদ াসাগর িব িবদ ালয় ও পি মব  সরকােরর উ িশ া িবভােগর আেদশনামা অনুসাের 

পিরবিতত হেত পাের। 

াতক ের িবষয়িভি ক ও িণিভি ক আসন সংখ া* 
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1. Central Board of Secondary Education in India (CBSE), 23, Ashiana Apartments, 

Pitampur, Delhi- 110034. 

2. Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh, Vidya Bhawan, Nampally, 

Hyderabad-500001. 

3. Assam Higher Secondary Education Council, G.N.B. Board, Ambari, Guwahati-781014. 

4. Bihar Intermediate Education Council, Amrapali Bhawan, Barley Road, Patna-800005. 

5. Central Board of Secondary Education (Shiksha Kendra), 2, Community Centre, 

C.B.S.E. Preet Vihar, Delhi - 110092. 

6. Council for the India School Certificate Examination. Pragati House, 3rd Floor, 47-48 

Nehru Place, I.C.S.E., New Delhi- 110019. 

7. Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education, Alto Betim, Bardez, Goa- 

403521. 

8. Board of School Education, Bhiwani, Haryana. 

9. Himachal Pradesh Board of School Education, Dharmasala- 176216. 

10. The Jammu & Kashmir State Board of School Education, Lal Mandi, Srinagar-

190005(Summer), Behari Colony, Jammu- 180005 (Winter). 

11. Board of Pre-University Education, Karnataka, Palace Road, Bangalore-550001. 

12. Maharastra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Shivaji 

Nagar, Pune-411010. 

13. Gujrat School Education Board, Sector- 10-6, Near Old Sachivalaya, Gandhinagar- 

382010. 

14. Madhyamik Shiksha Mandal, Madhya Pradesh, Bhopal. 

অন ান  সমতুল বাড / কাউি েলর তািলকা 
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15. Board of Secondary Education, Manipur, Imphal-795001. 

16. Council of Higher Secondary Education, Orissa, Kedar Gouri Road, Bhubaneswar-

751002. 

17. Rajasthan Madhyamik Shiksha Board, Ajmer-305001. . 

18. Punjab School Education Board, S.A.S. Nagar (Ropar). 

19. Board of Higher Secondary Eduation Tamilnadu, Department of Govt. Exams, 

College Road, Chennai- 600006. 

20. Tripura Board of Secondary Education, P.O. - Abhayanagar, Agartala- 799005. 

21. Board of High School & Intermediate Education, Uttar Pradesh, Allahabad- 211001. 

22. National Open School, 39, Community Centre, W.I.A. Ashok Vihar Road, Delhi-

110052. 

23. West Bengal Board of Madrasah Examination. 

24. Rabindra Mukto Vidyalaya, West Bengal. 

25. West Bengal State Council of Vocational Education & Training, Kolkata. 

26. Jharkhand Academic Council, Ranchi 

 

 

Course Elective subjects 

কলা িবভাগ সাধারণ াতক 

 DSC 1 এবং DSC 2 িহসােব িন িলিখত প িলর েত কিটর 

থেক একিট কের মাট দুিট িবষয় িনবাচন করেত হেব। 

Arts General CBCS Group A: বাংলা, সং ৃ ত, সাঁওতািল, 

দশন 

Arts General CBCS Group B: ইিতহাস, সমাজত , 

রা িব ান, ইংেরজী 

িবষয় সম য় (Subject combination) 
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 GE িহসােব িন িলিখত পিটর মেধ  থেক একিট িবষয় ( DSC 

1 এবং DSC 2 িহসােব িনবািচত িবষয় িল ছাড়া) িনবাচন করেত 

হেব। 
Arts General CBCS Group C: বাংলা, সং ৃ ত, সাঁওতািল, 

দশন, ইিতহাস, সমাজত , রা িব ান, ইংেরজী 

 AECC-E িহসােব একিট িবষয় িনবাচন করেত হেব। 

(বাংলা/ইংেরজী) 

কলা িবভাগ সা ািনক াতক 

 Honours িহসােব একিট িবষয় িনবাচন করেত হেব। 

 GE িহসােব িন িলিখত দুিট েপর েত কিট থেক একিট কের 

মাট দুিট িবষয় (Honours িহসােব িনবািচত িবষয়িট ছাড়া) 

িনবাচন করেত হেব।  

Arts CBCS Group A: বাংলা, সং ৃ ত, সাঁওতািল, দশন 

Arts CBCS Group B: ইিতহাস, সমাজত , রা িব ান, ইংেরজী 

 AECC-E িহসােব একিট িবষয় িনবাচন করেত হেব। 

(বাংলা/ইংেরজী) 

িব ান িবভাগ সাধারণ াতক 

 DSC 1, DSC 2 এবং DSC 3 িহসােব িন িলিখত প িলর 

েত কিটর একিট িনেয় মাট িতনিট িবষয় িনবাচন করেত হেব। 

Science Group A পদাথিবদ া 

Science Group B রসায়ন 

Science Group C গিণত 

 AECC-E িহসােব একিট িবষয় িনবাচন করেত হেব। 

(বাংলা/ইংেরজী) 

িব ান িবভাগ সা ািনক াতক 

 Honours িহসােব একিট িবষয় িনবাচন করেত হেব। 

 GE িহসােব িন িলিখত প িলর য কান দুিট িবষয়(Honours 

িহসােব িনবািচত িবষয়িট ছাড়া) িনবাচন করেত হেব। 

Science Group A: পদাথিবদ া 

Science Group B: রসায়ন 

Science Group C: গিণত 

 AECC-E িহসােব একিট িবষয় িনবাচন করেত হেব। 

(বাংলা/ইংেরজী) 
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কাস/িবষয় 
ভিতরজন  

েয়াজনীয় মূল  

মািসক 

িশ াদােনর(িটউশনিফ) 

জন  েয়াজনীয় মূল  

পরী া সং া  

েয়াজনীয় মূল  
ম ব  

কলা িবভাগ 

সা ািনক াতক 
Rs. 483/- Rs.75/- 

িবদ াসাগর 

িব িবদ ালেয়র ারা 

পরবতীকােল িনধািরত 

হেব 

ভিত িফ, দুই মােসর 

িটউশনিফ, ইত ািদ 

অ ভু  রেয়েছ 

কলা িবভাগ 

সাধারণ াতক 
Rs. 408/- Rs.50/- 

িবদ াসাগর 

িব িবদ ালেয়র ারা 

পরবতীকােল িনধািরত 

হেব 

ভিত িফ, দুই মােসর 

িটউশনিফ, ইত ািদ 

অ ভু  রেয়েছ 

িব ান িবভাগ 

সাধারণ াতক 
Rs. 543/- Rs.85/- 

িবদ াসাগর 

িব িবদ ালেয়র ারা 

পরবতীকােল িনধািরত 

হেব 

ভিত িফ, দুই মােসর 

িটউশনিফ, ইত ািদ 

অ ভু  রেয়েছ 

িব ান িবভাগ 

সা ািনক াতক 
Rs. 618/- Rs.110/- 

িবদ াসাগর 

িব িবদ ালেয়র ারা 

পরবতীকােল িনধািরত 

হেব 

ভিত িফ, দুই মােসর 

িটউশনিফ, ইত ািদ 

অ ভু  রেয়েছ 

 

িবঃ ঃ: উপের বিণত িফসং া  তথ  সামিয়কভােব িনধািরত। পরবতীকােল সরকাির আেদশনামা বা িবদ াসাগর 

িব িবদ ালেয়র আেদশনামা অনুসাের উ  িফ পিরবিতত হেত পাের।সম  িফ কবলমা  িনবািচত াথীেদর ারা অনলাইন 

মােডর মাধ েম দান করেত হেব। 

 

 

ভিত মূেল র িবন াস 
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1. আপনার ফেটা াফ, া র, 10 + 2 া ােডর মাক শীট এবং বণ / িণ/ শারীিরক িতব কতার 

শংসাপ  (যিদ থােক) ান ক ন। (only .jpeg* format within 200 KB) 

2. উি িখত ওেয়বসাইটিটেত িগেয় িনেজেক িনব ন ক ন, এসএমএস / ইেমইেলর মাধ েম ইউজার আইিড 

এবং পাসওয়াড পান। 

3. আপনার অ াকাউে  সরাসির েবশ ক ন/ ইউজার আইিড এবং পাসওয়াড ব বহার কের েবশ ক ন। 

4. ফম পূরেণর ধাপ িল: 

 ধাপ 1: ব ি গত তেথ র িববরণ পূরণ ক ন। 

 ধাপ 2: উ ীণ সবেশষ পরী ার িববরণী পূরণ ক ন। 

 ধাপ 3: আপনার ান করা ছিব, া র, 10 + 2 া ােডর মাক শীট এবং বণ / িণ/ 

শারীিরক িতব কতার শংসাপ  (যিদ থােক) আপেলাড ক ন। (only .jpeg* format 

within 200 KB) 

 ধাপ4: আপিন য িবষয় িলর জন  আেবদন করেত চান স িল িনবাচন ক ন। 

 ধাপ 5: দয়া কের তথ িল পুনরায় পরী া ক ন, শতািদ ীকার ক ন এবং ফমিট 

জমা(submit) ক ন। 

5. জমা দওয়া ফেমর ি  আউট িনন, যথাযথ জায়গায় সই ক ন, ছিব লাগান এবং ভিতর পের 

যাচাইকরণ পয  এিট আপনার কােছ রাখুন। 
 

 

 

 

 

 

 

কীভােব আেবদন করেবন 
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“ াস র পেরই নিথপ  যাচাই  হেব।” 

 
ভিতর পের যাচাইেয়রসময় মুি ত ফেমর সােথ িনেচরডকুেম িল (আসল এবং ফেটাকিপউভয়ই) আনেত হেব: 

1. ভিত, িটউশন ইত ািদ বাবদ িফ এর ই- পেম  রিশদ। 

2. মাধ িমেকরAdmit card / জ  তািরেখর মাণপে র - ত িয়ত ফেটাকিপ। 

3. (10 + 2) েরর মাক শীেটর - ত িয়ত ফেটাকিপ। 

4. (10 + 2) েরর রিজে শন সািটিফেকেটর - ত িয়ত ফেটাকিপ। 

5. জািত / িবভাগ / শারীিরক িতব কতার শংসাপে র ( যখােন েযাজ ) - ত িয়ত ফেটাকিপ। 

6. পূববতী উ ীণ াথীর িনব ন শংসাপ  (registration certificate), যিদ াথী কানও িব িবদ ালেয় 

িনবি ত (registered) হয়। 

7. িবদ াসাগর িব িবদ ালয় থেক িবেশষ অনুমিত প , েযাজ  হেল। 

8. াথীর পাসেপাট সাইেজর ২ কিপ ছিব। 

 

 

 

 

 

 

যাচাইকরেণর জন  েয়াজনীয় নিথ 
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কাস িবষয় মিরটপেয়  গণনা# 

সা ািনক াতক 

বাংলা (১০+২ -এ া  ন র) × ১০% + (বাংলােত া  ন র) 

ইংেরিজ (১০+২ -এ া  ন র) × ১০% + (ইংরাজীেত া  ন র) 

ইিতহাস (১০+২ -এ া  ন র) × ১০% + (ইিতহােস া  ন র অথবা থম 

ভাষায় া  ন র, যিট েযাজ *) 

রা  িব ান (১০+২ -এ া  ন র) × ১০% + (রা িব ান-এ া  ন র অথবা থম 

ভাষায় া  ন র, যিট েযাজ *) 

দশন (১০+২ -এ া  ন র) × ১০% + (দশেন া  ন র অথবা থম ভাষায় 

া  ন র, যিট েযাজ *) 

সং ৃ ত (১০+২ -এ া  ন র) × ১০% + (সং ৃ তেত া  ন র) 

সমাজত  (১০+২ -এ া  ন র) × ১০% + (সমাজিব ােন া  ন র অথবা থম 

ভাষায় া  ন র, যিট েযাজ *) 

সাঁওতািল (১০+২ -এ া  ন র) × ১০% + (সাঁওতািলেত া  ন র অথবা থম 

ভাষায় া  ন র, যিট েযাজ *) 

পদাথিবদ া (১০+২ -এ া  ন র) × ১০% + (পদাথিবদ া া  ন র) 

 গিণত  (১০+২ -এ া  ন র) × ১০% + (গিণেত া  ন র) 

রসায়ন (১০+২ -এ া  ন র) × ১০% + (রসায়েন া  ন র) 

সাধারণ াতক 
কলা িবভাগ ১০+২ -এ া  ন র 

িব ান িবভাগ ১০+২ -এ া  ন র 

# মিরট পেয়  গণনার সময় “১০+২-এ া  ন র” বলেত উ  মাধ িমক বা সমতুল পরী ায় া  সেবা  পাঁচিট িবষেয়র 

ন েরর যাগফল ধরা হেব। 

িবঃ ঃ:  

1. পি মব  উ -মাধ িমক িশ া সংসদবােদ অন  কােনা বাড বা কাউি েলর মাট ন র ৫০০ এর কম বা বিশ হয় তেব 

ওই বাড বা কাউি ল এর পাথীেদর া  ন র ৫০০ এর মেধ  া  ন ের পিরবতন করা হেব। 

2. পি মব  উ -মাধ িমক িশ া সংসেদর পরী ায় পিরেবশ িবদ ার (যিদ পিরেবশ িবদ া আবিশ ক িবষয় হয়) া  ন র 

মিরট পেয়  গণনায় ধরা হেব না। 

মিরট পেয়  গণনা 
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3. যাগ তার িভি েত ভিত কেঠারভােব পিরচািলত হেব। িবষয় িভি ক মধা তািলকা ত করা হেব সব িবভােগর 

িশ াথীেদর জন । 

4. *িবষয় অথবা থম ভাষার া  ন েরর মেধ  যিটেবিশ সিট মিরট পেয়  গণনায় ধরা হেব। 

 

 

িমক 

সংখ া 

ঘটনাবলী তািরখ েলা 

1 অনলাইন িনব করণ / আেবদন  ২রা আগ , ২০২১ (সকাল ১০টা থেক) 

2 অনলাইন িনব করণ / আেবদন ব  ২০ শ আগ , ২০২১ (রাত ১২টা) 

3 অ ায়ী মধা তািলকার কাশ ২৩ শ আগ , ২০২১ (দুপুর ২টায়) 

4 

অ ায়ী মধাতািলকা স িকত অিভেযাগ ( কবলমা  

ইেমল admission2021ggdcs@gmail.com মাধ েম 

যাগােযাগ করা যােব) 

২৫ শ আগ , ২০২১ (রাত ১২টা পয ) 

5 চূড়া  মধা তািলকার কাশ ২৭ শ আগ , ২০২১ (িবকাল ৫টায়) 

6 
থম দফায় ভিতর জন  িনবািচত াথীেদর নােমর 

তািলকা কাশ 
২৯ শ আগ , ২০২১ (িবকাল ৫টায়) 

7 অনলাইেন ভিত হবার ও িফ জমা দবার থম পযায় ১লা ও ২রা সে র, ২০২১ 

পরবতী পযােয়র মধাতািলকা- কাশ ও অনলাইন ভিতর িদন, যিদ আবশ ক হয়, কেলেজর পাটােল নািটেশর 

মাধ েম যথা সমেয় জানােনা হেব।  

8 থম সেম ােরর াস  
সরকারী আেদশ অনুসাের পের ঘাষণা 

করা হেব। 

 

  

 

পূণ তািরখ িল 
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ভিত সং া  কানও ে র জন  আমােদর সােথ যাগােযাগ ক ন: 
Email: admission2021ggdcs@gmail.com 

WhatsApp: 8617816171 / 9382466154 

Phone: 8617816171 (11:00 am -12:30 pm) (Sudeep Khan, Convenor) 

   9382466154 (4:00 pm -6:00 pm) (Sujan Mandal, Jt. Convenor) 

   9593931144 (11:00am – 7:00 pm) (Technical helpline) 

 

 

 

 
 

যাগােযাগ ক ন 

Sd/- 
Convenor 

Admission Sub-Committee 
Government General Degree College Salboni 

 

Sd/- 
Officer-in-Charge 

Government General Degree College Salboni 
 


