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িব!ি"
িতন বছেরর )াতক পাঠ./েম অসংরি4ত ও সংরি4ত আসেন অনাস7 অথবা পাশ :কােস7
আেবদন করার শত7াবিল
v উ>মাধ.িমক অথবা সমতুল পরী4ায় উCীণ7 এবং একেশা নFেরর ইংেরিজ পরী4ায় পাশ করা ছাIছাIীরা
কলা, বািনজ. ও িব!ান িবভােগর িতন বছেরর )াতক পাঠ./েম (অনাস7 ও পাশেকাস7) Oথম বেষ7 ভিত7র
জন. আেবদন করেত পারেব।
v West Bengal State Council of Vocational Education and Training এর :ভােকশােনল
িবভােগ উ>মাধ.িমক উCীণ7রা :কবল মাI কলা িবভােগর পাশ :কােস7 ভিত7র জন. আেবদন করেত
পারেব।
v উ>মাধ.িমক বা সমতুল পরী4ায় পাশ করার পাঁচ বছর পর :কউ :কান িবভােগরই )াতক Oথম বেষ7
ভিত7র আেবদন করেত পারেব না। এই পাঁচ বছেরর িহেসেবর :4েI ভিত7র বছরেক অথ7াৎ বত7মান
বছরেক ধরা হেব না।
v সব7ভারতীয় :বাড7 (CBSE, ISC etc.) িকFা জাতীয় মুW িবদ.ালয় :থেক উ>মাধ.িমক (10+2) উCীণ7েদর
কলকাতা িবXিবদ.ালেয়র অিধেন ভিত7র জন. Migration Certificate লাগেব না।
v অনাস7 :কােস7 ভিত7র জন. উ>মাধ.িমেক িবিভY িবষেয় Oা" নFেরর :থেক নFেরর িভিCেত :সরা
চারখানা িবষেয়র Oা" নFর :যাগ কের তার িভিCেত :মধাতািলকা \তির হেব। এে4েI পিরেবশ িব!ােন
Oা" নFরেক িহেসেবর মেধ. ধরা হেব না। তেব পিরেবশ িব!ান যিদ কা]র একেশা নFেরর ঐি_ক
িবষয় হয় তাহেল এই িবষেয় Oা" নFর :সরা চারিট িবষেয় Oা" নFেরর :যাগফেল অbভু7W হেব।
v :কান িবষেয় অনাস7 পড়েত চাইেল :সই িবষেয় ৪৫ শতাংশ নFর ও :সরা চারিট িবষেয় অbত ৫০
শতাংশ নFর :পেত হেব।
v যিদ :কউ উ>মাধ.িমেক পেড়িন এমন :কান িবষেয় অনাস7 িনেত চায় তাহেল তােক :সরা চারিট িবষেয়
৫০ শতাংশ :পেতই হেব এবং অনােস7 পড়ার বাকী শত7gিল পুরন করেত হেব।
v তেব, তপিশিল জািত ও উপজািতর অbভু7W আেবদনকারীরা :য িবষেয় অনাস7 পড়েত চায় :সই িবষেয়
৪০ শতাংশ ও :সরা চারিট িবষেয়ও ৪০ শতাংশ নFর :পেলই হেব।
v িIবািষ7ক )াতক পাঠ./েম ভিত7েত আসন সংর4েণর িবষয়িট West Bengal State Higher
Educational Institutions (Reservation in Admission) Act 2013 এবং West Bengal State
Higher Educational Institutions (Reservation in Admission) Rules, 2014 অনু যায়ী হেব।
আেদশানু সাের

