RAJA BIRENDRA CHANDRA COLLEGE
Kandi, Murshidabad, Pin- 742137
Ph.: (03484)295505
E-mail:- rbcckandi@gmail.com *** Website: www.rbcckandi.in
Office of the Principal :-

ভর্তি সংক্রান্ত র্িয়মাবলী

রাজা বীররন্দ্রচন্দ্র করেরজর (কান্দী, মুর্শদাবাদ)
ি
র্বএ ফার্স্ি সের্মর্স্ার (Hons & Programme) ২০২২,
ভর্তির জন্য ফম র্ফোরের
ি
র্কছু গুরত্বেূর্ র্ন্য়মাবেীি
রাজা বীররন্দ্রচন্দ্র করেরজ র্বএ ফার্স্ি সের্মর্স্ার (Hons & Programme) ২০২২, ভর্তির জন্য ফম ি
র্ফোে কররত হরব। ফম র্ফোরের
ি
েময় র্ন্ম্নর্ের্িত র্ন্য়মাবেী সমরন্ চেরত হরব।
১। প্ররতযকটি অন্াে(HONOURS)
ি
র্বষরয়র জন্য েৃথক েৃথক ফম র্ফোে
ি
কররত হরব।
২। সপ্রাগ্রাম সকাে এর
ি
জন্য র্তন্টি েৃথক ফম থাকরব।
ি
যথা –
*PROGRAMME COURSE
*PROGRAMME COURSE WITH PHYSICAL EDUCATION
*PROGRAMME COURSE WITH GEOGRAPHY
উেররর র্তন্টির মরযয সযটি েড়রত ইচ্ছুক সেই র্ন্র্দি ষ্ট ফম টি
ি র্ফোে কররত হরব।
৩। করেরজ সয COMBINATION টিক করর র্দরয়রছ তার মযয সথরক র্বষয় েছন্দ কররত হরব। েরবতী
কারে র্বষয় ের্রবতিন্ করার জন্য সকান্ অন্ুররায গ্রাহয হরব ন্া।
৪। প্ররতযক ছাত্রছাত্রীর র্ন্জস্ব E-mail id & Mobile ন্ম্বর র্দরয় ফম ি র্ফোে কররত হরব। েরবতী
কারে করেরজর েমস্ত িবরািবর ফরম র্ের্িত
ি
E-mail id / Mobile এ োিারন্া হরব।
*** ভর্তির জন্য র্ন্য়র্মত করেরজর ওরয়বোইি িুব গুরুরত্বর োরথ েক্ষ্য কররত হরব। প্রযুক্তিগত
কাররন্ যর্দ ছাত্র ছাত্রীরদর বযক্তিগত E-mail id / Mobile-এ করেরজর েক্ষ্ সথরক ভর্তি েংক্রান্ত তথয
ন্া সেৌছায় তাহরে ওরয়বোইি সথরক তারা তথয সেরয় যারব।
৫। ফম ি র্ফোে করার েূরব ি সকাে ি েম্পরকি বাংো এবং ইংরাক্তজ সত সয সন্াটিশ সদওয়া হরয়রছ তা
ভারোভারব েরড় র্ন্রত হরব।
৬। প্রথরম PROVISIONAL MERIT LIST(তার্েকা) প্রকার্শত হরব, তারেরর ফাইন্াে সমর্রি র্ের্স্
প্রকার্শত হরব। ফরম তথয
ি
ভুে থাকরে ভর্তি কযান্রেে করা হরব। েুতরাং ফম র্ফোরের
ি
েময় র্বষরয়র
ন্ম্বর/ তথয র্ন্ভুে
ি ভারব বোরত হরব।
সমর্রি র্ের্স্ প্রকার্শত হবার ের ভর্তি প্রক্তক্রয়া শুরু হরব। ভর্তির েময় র্ন্ম্নর্ের্িত র্বষয় গুর্ে গভীর
মন্রযারগর োরথ অন্ুেরর্ কররত হরব।
১। প্ররতযক র্বষরয়র জন্য UNRESERVED (GENERAL) MERIT LIST, SCHEDULE CASTE MERIT LIST,
SHEDULE TRIBE MERIT LIST, OBC –A MERIT LIST, OBC-B MERIT LIST প্রকার্শত হরব।
২। UNRESERVED (GENERAL) MERIT LIST এ SCHEDULE CASTE, SHEDULE TRIBE, OBC –A &
OBC-B েহ েমস্ত প্রাথীর ন্াম থাকরব।
উদাহরর্– যর্দ একজন্ ছাত্র SCHEDULE CASTE হয় তাাঁর ন্াম UNRESERVED (GENERAL) MERIT
LIST এ থাকরব এবং SCHEDULE CASTE MERIT LIST এও থাকরব।
৩। প্রথরম UNRESERVED (GENERAL) MERIT LIST সথরক ভর্তি প্রক্তক্রয়া শুরু হরব। UNRESERVED
(GENERAL) MERIT LIST েূরর্ হবার েরর, েংরর্ক্ষ্ত তার্েকা সথরক ভর্তি প্রক্তক্রয়া শুরু হরব।
৪। একিা র্বষয় মরন্ রািরত হরব সয, সয েব ছাত্র ছাত্রী সদর WEBSITE ( www.rbcckandi.in ) / EMAIL
/ SMS এর মাযযরম ভর্তির জন্য অন্ুমর্ত (ডাকা) সদওয়া হরব সেই র্ন্র্দি ষ্ট েমরয়র (েম্ভবত ২ র্দন্) মরযয
ONLINE ভর্তি হরত হরব, অন্যথায় সে আর সকান্ মরতই ভর্তি হরত োররব ন্া।
৫। আর ও একিা গুরত্ব েূর্ ির্বষয় এই সয, যর্র সয একজন্ SCHEDULE CASTE ছারত্রর UNRESERVED
(GENERAL) MERIT LIST –এ ১ ন্ম্বর এ ন্াম আরছ , তার ন্াম SCHEDULE CASTE MERIT LIST এও ১
ন্ম্বর এ থাকরব। তারক ভর্তির জন্য ডাকা হরব UNRESERVED (GENERAL) MERIT LIST সথরক। যর্দ

RAJA BIRENDRA CHANDRA COLLEGE
Kandi, Murshidabad, Pin- 742137
Ph.: (03484)295505
E-mail:- rbcckandi@gmail.com *** Website: www.rbcckandi.in
Office of the Principal :র্ন্র্দি ষ্ট েমরয়র মরযয সে ভর্তি হরত বযথ ি হয় তার ন্াম স্বাভার্বক ভারব SCHEDULE CASTE MERIT LIST
সথরকও বাদ যারব। যিন্ SCHEDULE CASTE MERIT LIST সথরক ভর্তি প্রক্তক্রয়া শুরু হরব তিন্ সে আর
ভর্তির েুরযাগ োরব ন্া। তারক ভর্তির জন্য আমন্ত্রর্ ( INVITE করা হরব ন্া।

 কেযার্ী র্বশ্বর্বদযােয় র্ন্যার্রত
ি
শতিান্ুোরর সকান্ একটি র্বষরয় অন্াে সন্ওয়ার
ি
সক্ষ্রত্র I সশষ েফে েরীক্ষ্ায় সমাি ৪৫% (ন্ূযন্তম এবং সেই র্বষয় বা তার োরথ েম্পর্কিত
র্বষরয় ৫৫% ন্ম্বর সেরত হরব।

(A minimum 45 % marks in aggregate and 55% marks in the subject
or related subject at the previous qualifying examination)
অথবা
II সশষ েফে েরীক্ষ্ায় সমাি ৫০% এবং সেই র্বষয় বা তার োরথ েম্পর্কিত র্বষরয়
৪৫% ন্ম্বর সেরত হরব।

(50% marks in aggregate and 45% marks in the subject or related
subject at the previous qualifying examination)
অথবা
III যর্দ সকান্ ছাত্র/ ছাত্রীর সেই র্বষয় বা তার োরথ েম্পর্কিত র্বষয় ন্া থারক তাহরে
সমাি ৫৫% ন্ম্বর সেরত হরব এবং এই েম্পরকি কেযার্ী র্বশ্বর্বদযােরয়র সদওয়া শতি
েূরর্ হরত হরব।

(55% marks in aggregate when the candidate has not studied the
subject or any related subject in his/her previous qualifying
examination provided all other clauses are compiled with)
Schedule Caste or Schedule Tribe ছাত্র/ছাত্রীরা উেররর র্তন্টি শরতির সক্ষ্রত্র ৫%
ছাড় োরব। ( However, candidates belonging to the Schedule Caste or
Schedule Tribe Community taking up Honours Course of study shall enjoy
5% relaxation in marks in I/II/III above as the case may be.)
 সমাি ন্ম্বররর সক্ষ্রত্র Environmental Education/ Environmental Science/
Environmental Studies ছাড়া বার্ক োাঁচটি েরবাচ্চ
ি ন্ম্বর সযাগ কররত হরব।


N.B. ককাি ছাত্র/ ছাত্রীর ভর্তির র্িয়মমর বযাপামর ককাি দ্বন্দ্ব উপর্িত হমল কমলজ কলযাণী
র্বশ্বর্বদ্যালময়র ভর্তি সংক্রান্ত র্িয়মাবলী অিুসরণ করমব।
 র্বশ্বর্বদযােরয়র র্ন্য়মান্ুোরর একজন্ ছাত্র/ছাত্রী উচ্চমাযযর্মক োশ করার ের র্তন্ বছর েযন্ত
ি
করেরজ ভর্তি হরত োররব।
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Office of the Principal : প্ররতযক ছাত্রছাত্রীর র্ন্জস্ব সমাবাইে ন্ম্বর, সহায়ািে অযাে ন্ম্বর ও ইরমইে আইর্ড র্দরয় ফম ি
র্ফোে কররত হরব। েরবতী কারে ভর্তি ও েিন্োিন্ েংক্রান্ত করেরজর েমস্ত িবরািবর ফরম ি
র্ের্িত E-mail id / Mobile এ োিারন্া হরব।
 ভর্তির েময় সয সফান্ ন্ম্বর সদওয়া হরব সেই ন্ম্বর ষষ্ঠ সের্মর্স্ার েযন্ত
ি সেটি ববয থাকা
বাযযতামূেক।
 ভর্তির েময় করেজ ওরয়বোইি র্ন্য়র্মত িুব গুরুরত্বর োরথ েক্ষ্য রািরত হরব। ভর্তির প্রর্তটি
েযারয়র
ি
( 1st Phase, 2nd Phase, 3rd Phase etc.) কাউরের্েং- এর তথয ওরয়বোইরি সদওয়া হরব।

B.COM HONS/PROGRAMME
রাজা বীমরন্দ্রচন্দ্র কমলমজর (কান্দী, মুর্শদ্াবাদ্)
ি
র্ব.কম. ফার্স্ি কসর্মর্স্ার (Hons &
Programme) ২০২১, ভর্তির জিয ফম ির্ফলামপর র্কছু গুরত্বপূণ ির্িয়মাবলীরাজা বীমরন্দ্রচন্দ্র কমলমজ র্ব. কম. ফার্স্ি কসর্মর্স্ার (Hons & Programme) ২০২২, ভর্তির
জিয ফম ি র্ফলাপ করমত হমব। ফম ি র্ফলামপর সময় র্িম্নর্লর্িত র্িয়মাবলী কমমি চলমত
হমব।

HON0URS COURSE
১। উচ্চমাধ্যর্মক পরীক্ষায় কমাট ৪৫% (িূযিতম) এবং কসই র্বষয় বা সম্পর্কিত র্বষয় (Related
Subjects)- এ ৫৫% িম্বর কপমত হমব।
অথবা
২। উচ্চমাধ্যর্মক পরীক্ষায় কমাট ৫০% এবং কসই র্বষয় বা সম্পর্কিত র্বষয় (Related Subjects)
- এ ৪৫% িম্বর কপমত হমব।
Related Subject গুর্ল হল- Accountancy, Accounts, Book Keeping, Business Economic
including Business Mathematics, Business Mathematics, Business Organization, Business
Studies, Commerce, Element of Cost Accountancy and Auditing, Economics, Office Practice
and Secretarial, Statistics [কে ককাি একটট র্বষয় থাকমল অিাস িকিওয়া োমব।]
অথবা
৩। কমাট ৫৫% িম্বর কপমত হমব। এমক্ষমত্র ককাি সম্পর্কিত র্বষয় (Related Subjects) লাগমব
িা।
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Programme Course


কপ্রাগ্রাম ককামস িভর্তির জিয ককবলমাত্র উচ্চমাধ্যর্মক উতীণ িহমলই চলমব।



Vocational Course এর ছাত্রছাত্রীরা শুধ্ুমাত্র কপ্রাগ্রাম ককামস িভর্তি হমত পারমব।
বি.এ./বি. কম. প্রথম কসর্মর্স্ার (২০২২) -এর ভর্তির সময়তার্লকা

অন্োইন্ সোিি ারে আরবদন্ শুরু হরব
(Date of opening of Online Portal for Application)
অন্োইন্ সোিি ারে আরবদরন্র সশষ তার্রি
(Completion of Application in the Online Portal)
প্রব্দিশনাল টেধা তাব্দলকা প্রকাব্দশত হবৈ
(Publication of Provisional Merit Lists)

১৮ই জুোই, ২০২২
েকাে ১০ িায়।
৩০ সশ জুোই, ২০২২
বৈকাল ৪টে অব্দি।
৩০ সশ জুোই, ২০২২
বৈকাল ৫োয় ।

ফে এর
ম
সংবশাধবনর সেয় (িুল থাকবল)

৩০ সথরক ৩১ টশ জুলাই,
বৈকাল ৫িা সথরক রাক্তত্র১১.৫৯ অর্ি।
১ম আগর্স্, ২০২২
েকাে ১০ িায়।
১ো সথরক ২রা আগর্স্, ২০২২
েকাে ১০ িা সথরক রাক্তত্র১১.৫৯ অর্ি।
৩রা সথরক ৪য় আগর্স্, ২০২২
েকাে ১০ িা সথরক রাক্তত্র১১.৫৯ অর্ি।

Rectification if any in the FILLED UP Form
চূ ড়ান্ত টেধা তাব্দলকা প্রকাব্দশত হবৈ
(Publication of Final Merit Lists)
প্রথে ধাবের িব্দত ম
(1ST PHASE ADMISSION)
ব্দিতীয় ধাবের িব্দত ম
(2nd PHASE ADMISSION)
৩য় ধাবের িব্দত ম
(3rd PHASE ADMISSION)
প্রথে ধাবের িব্দত ম
(1ST PHASE ADMISSION)
ব্দিতীয় ধাবের িব্দত ম
(2nd PHASE ADMISSION)
৩য় ধাবের িব্দত ম
(3rd PHASE ADMISSION)

B.A. &
B.COM. ALL
HONS
SUBJECTS

৫ই সথরক ৬ই আগর্স্, ২০২২
েকাে ১০ িা সথরক রাক্তত্র১১.৫৯ অর্ি।
৫ই সথরক ৯ই আগর্স্, ২০২২
েকাে ১০ িা সথরক রাক্তত্র১১.৫৯ অর্ি।

B.A. &
১০ই সথরক ১১ই আগর্স্, ২০২২
B.COM. ALL
েকাে ১০ িা সথরক রাক্তত্র১১.৫৯ অর্ি।
PROGRAMME
১২ই সথরক ১৩ই আগর্স্, ২০২২
SUBJECTS
েকাে ১০ িা সথরক রাক্তত্র১১.৫৯ অর্ি।

িব্দতর
ম টশষ সেয়সীো
(Completion of Admission)

১৫ই সেরেম্বর ২০২২
রাত্রি১১.৫৯ অব্দি।

ব্দৈ.এ. প্রথম সের্মর্স্াররর ক্লাে শুরু হরব
(Start of classes of 1st Semester)

১৯কশ সেরেম্বর সকাল ১০ টায়।

RAJA BIRENDRA CHANDRA COLLEGE
Kandi, Murshidabad, Pin- 742137
Ph.: (03484)295505
E-mail:- rbcckandi@gmail.com *** Website: www.rbcckandi.in
Office of the Principal :-

HELP DESK NUMBERS
NAME OF THE TEACHERS
SRIKANTA GHOSH
Dr. PRODESH GHOSH
Dr. BIKASH DAS
Dr. MOKBUL RAHAMAN
Dr. OLI MOHAMMAD
HARI SADHAN CHOWDHURY
SAILENDRANATH MUKHOPADHYAY
SUPRIYO GHOSH

MOBILE NO.
9832142509
9475260458
9734613791
9474739776
9830527252
9593418663
9434637842
9002572500

TIME
(Any Time)
(10AM -8PM)
(10AM-5 PM)
(Any Time)
(Any Time)
(Any Time)
(Any Time)
(10AM -8PM)

