
শালত াড়া নে াজী নেতেোরি কতলজ 
২০১৯ – ২০ রশক্ষাবতষ ে অেলাইতে ভর েি োধািণ রেয়মাবলী 

১. প্রথম নেরমস্টাতি ভর ে প্রক্রিয়া েমূ্পণ ে অেলাইে পদ্ধর ত  ও বা াঁকুড়া রবশ্বরবদ্যালতয়ি অধীেস্থ C.B.C.S. – 

পদ্ধর ি রেয়মােুযায়ী হতব।  

2. ভর ে েংিান্ত েমস্ত রেয়মাবলী, রবজ্ঞরি, নমধা  ারলকা প্রকাতশি  ারিখ, েময় ভর েি নপার্োল ও 

মহারবদ্যালতয়ি ওতয়বোইর্ নথতক জাো যাতব। 

 ভর েি নপার্োল –   sncc.admissions2019.com 

 মহারবদ্যালতয়ি ওতয়বোইর্ - www.saltoranccollege.org 

৩.রেয়মাবলী েঠিক ভাতব পতড়, বুতে, যত্নেহকাতি ফম ে পুিে কিত  হতব।  

৪. ছরব, েই, মাধযরমতকি আডরমর্ কাডে ও মাকেশীর্, উচ্চমাধযরমতকি মাকেশীর্, Caste Certificate, ও PH 

Certificate ফম ে রফলআতপি পূতব ে jpg/pdf Format  - এ Scan কতি িাখত  হতব এবং  া রেরদ্েষ্ট েমতয় 

আপতলাড কিা বাধয ামূলক। নকােিকম ভুল রুঠর্ থাকতল, রবতশষ  মাধযরমক ও উচ্চমাধযরমতকি প্রাি 

েম্বি ভুল উতেখ কিতল  াি েমূ্পণ ে দ্ায়ভাি ছাত্রছাত্রীি উপি থাকতব,  নে নক্ষতত্র এই কতলতজি জেয  াি 

ভর ে েমূ্পণ ে বার ল হতয় নযত  পাতি। 

৫. নিক্রজতেশে ফম ে পুিে কিাি েময় প্রদ্ত্ত রেজ স্থায়ী নমাবাইল েম্বি ও স্থায়ী ইতমল আইরড অর  

ে কে াি েতে রদ্ত  হতব। প্রদ্ত্ত নমাবাইতল ছাত্রছাত্রীি User ID, পােওয়াডে ও দ্িকািী  থয পািাতো হতব। 

পরবর্তীক্ষেক্ষে ঐ ম োবোইল নোম্বোর ববশ্বববদ্যোলক্ষের সোক্ষে ম োগোক্ষ োক্ষগর এক োে  োধ্য ।   

৬. ২০১৯-২০ রশক্ষাবতষ ে অে-লাইে নিক্রজতেশে রফজ হল –  

 শুধুমাত্র অোে ে – ১০০/- র্াকা 

 শুধুমাত্র পােতকাে ে – ১০০/- র্াকা  

 অোে ে ও পােতকাে ে একোতথ দু্ঠর্ আতবদ্ে কিতল  – ২০০/- র্াকা( নিক্রজতেশতেি েময় অোে ে 

ও পােতকাে ে দু্ই Category ন  Registration কিা থাকতল এবং নমধা  ারলকা অেুযায়ী অোতে ে 

েুতযাগ নপতল, পােতকাে ে নথতক অোতে ে আো যাতব)।  

৭. একজে ছাত্র/ছাত্রী নকবলমাত্র একবাি নিক্রজতেশে কিত  পািতব।  

৮. Vocational নথতক পাে কিা ছাত্রছাত্রীিা নকবলমাত্র পােতকাতে ে ভর ে হত  পািতব।  

৯. অোে ে রবষতয় পড়ত  ইচু্ছক ছাত্রছাত্রীতদ্ি েুেয ম ৪৫% েম্বি উচ্চমাধযরমতক Aggregate – এ থাকত  

হতব।  

১০. নিক্রজতেশতেি েময় নযতকাতো ছাত্রছাত্রীতদ্ি একোতথ র েঠর্ অোে ে রবষয় পছন্দ (Choose) কিত  

পািতব এবং ভর েি েময় পছন্দ কিা রবষতয়ি মতধয দু্ইবাি পরিব েে কিাি েুতযাগ পাতব।  

১১. নিক্রজতেশে রফজর ও ভর ে রফজর ছাড়াও Online payment এি জেয PayU Processing Charge – 

ছাত্রছাত্রীতক বহে কিত  হতব।  

১২. নিক্রজতেশে রফজর ও ভর ে রফজর Online (e-payment) এি মাধযতম জমা রদ্ত  হতব। অেলাইে এ রফজর 

জমা হতল নমাবাইল এ “Success” বা ো যাতব।  

১৩. SC, ST, OBC-A, OBC-B & Minority ছাত্রছাত্রীতদ্ি শংোপত্র BCW প্রদ্ত্ত হওয়া বাধয ামূলক।  

১৪ . ২০১৭,২০১৮,২০১৯ োতল উত্তীণ ে ছাত্রছাত্রীিা শুধুমাত্র অেলাইে এ আতবদ্ে কিত  পািতব।   

১৫. েিকাতিি রেতদ্েশােুযায়ী েমস্ত রবষতয় SC – 22%, ST – 6%, OBC-A – 10%, OBC-B – 7% এবং প্রত যক 

Category এি 3% PH এি জেয েংিক্ষণ থাকতব। 40% এি নবরশ Disability Certificate থাকতল PH এি েুরবধা 

পাওয়া যাতব।   

 

 

 

http://www.saltoranccollege.org/


১৬. নমার্ আেে রেম্নুপঃ  

Honours UR UR 

PH 

SC SC 

PH 

ST ST 

PH 

OBC-

A 

OBC-

A PH 

OBC-

B 

OBC-

B PH 

Total 

BENGALI 40 01 16 00 04 00 07 00 05 00 73 

ENGLISH 29 01 11 00 03 00 05 00 03 00 52 

SANSKRIT 40 01 16 00 04 00 07 00 05 00 73 

HISTORY 35 01 15 00 04 00 07 00 05 00 67 

GEOGRAPHY 10 00 04 00 01 00 02 00 01 00 18 

PHILOSOPHY 18 01 07 00 02 00 03 00 02 00 33 

POLITICAL 

SCIENCE 

19 01 08 00 02 00 04 00 03 00 37 

 

PROGRAMME(P

ASS COURSE) 

UR UR 

PH 

SC SC 

PH 

ST ST 

PH 

OBC-

A 

OBC-

A PH 

OBC-

B 

OBC-

B PH 

Total 

320 10 128 04 35 01 58 02 41 01 600 

Geography (Pass) – 30 Nos. 

Santali (Pass) – 100 Nos. 

Physical Education (Pass)  - 150 Nos. 

 B.A. Programme এি ছাত্রছাত্রী Physical Education ও Geography Subject একোতথ Choice কিা যাতব 

ো।  

 Discipline – 1 ও Discipline – 2 এি Subject একই Choice কিা যাতব ো।   

১৭. Programme (pass course) – এি নক্ষতত্র ছাত্রছাত্রীতদ্ি প্রধাে  দু্ঠর্ রবষয় পছন্দ কিত  হতব, Discipline – 

1 ও Discipline – 2 । এি মতধয Discipline – 1 এি রবষয়ঠর্ পিব ীকাতল প্রধাে রবষয় হতয় উিতব এবং নেই 

রবষতয়ি উপি রডগ্রী পাতব।  

১৮. অোে ে – এি ছাত্রছাত্রীতদ্ি অোে ে রবষয় ছাড়া আি ও একঠর্ রবষয় Generic Elective রহতেতব পছন্দ 

কিত  হতব। এই Generic Elective রবষয়ঠর্ পিব ী নকাে নেরমস্টাতি পরিব েে কিা যাতব ো।  

১৯. মহারবদ্যালতয় ভর েি পি নিক্রজতেশতেি নক্ষতত্র রবশ্বরবদ্যালতয়ি রবরধ প্রতযাজয, রবরধ লঙ্ঘে কিতল 

মহারবদ্যালয় নকােরূপ দ্ায়ী থাকতব ো।   


