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২০২২ সালি ভলতির লিলদিশাবিী 

 

১। Honours এর ক্ষেত্রে Subject wise merit list বার করা হত্রে Program course এর merit list 

আলাদা কত্রর ক্ষেত্ররোত্রে।  

২। ক) যারা only Honours option select করলবেঃ-  

ক্ষকেল মোে  Honours এর জন্য Registration করক্ষল Honours এর জত্রন্যই বেত্রেবিত হত্রে, 

Honours না ক্ষেত্রল Program ক্ষকোত্রস ে ভবতে হওয়ো যোত্রে ন্ো।  

খ) যারা both Honours & Program option select করলবেঃ-  

Program ক্ষকোত্রস ে ভবতে হত্রয় থোকত্রল (honours ন্ো ক্ষেত্রল) েত্রর Internal Counselling এর 

মোধ্যত্রম Honours এ সুত্রযোগ েোওয়ো যোত্রে, Merit অনুযায়ী যবি বসট খোবল থোত্রক।  

গ) যারা only Program option select করলবেঃ-  

একইভাক্ষে Program ক্ষকোত্রস ের জত্রন্য অ্যোপ্লোই করক্ষল Honours এর জত্রন্য কন্ভোত্রেই 

বেত্রেবিত হত্রে ন্ো বসট খোবল থোকত্রলও ন্ো।  

৩। যবি ক্ষকোন্ ছোে তার 1st Preference বহত্রসত্রে ন্বথভুক্ত বেষয়টট Honours লিলসলব পপলয় যায়, 

তািলি পলরর পকাি Merit List এ তার নাম আর আসপব না। ঐ ববষয়য়ই Admission বন্ত্রত 

হত্রে। যবি 1st Preference Subject এর ক্ষেত্রে 1st Merit List এ নাম না আত্রস বকন্তু 2nd Preference বা 

3rd Preference and so on Subject-এ নাম আত্রস তোহত্রল ক্ষস ঐ Subject-এ ভবতে হত্রত েোত্রর এবং 

পক্ষর 1st Preference subject-এ নাম ক্ষেত্ররোত্রল তোত্রক Upgradation-এর সুত্রযোগ ক্ষিওয়ো হত্রে অ্থ েোৎ 

ক্ষসই বন্ে েোবিত বেষত্রয় ভবতের সুত্রযোগ েোত্রে যবি বসট ফোাঁকো থোত্রক। তপব এই Upgradation-এর 

সুপযাগ পকবিমাত্র একবারই পাওয়া যাপব এবং Upgradation এর সময় যবি Fees Difference 

থাক্ষক তাহক্ষল ক্ষসটো  Student ক্ষক Pay করক্ষত হত্রে।  



৪। Merit list ক্ষেবরত্রয় যোওয়োর েত্রর ভবতে েক্রিয়ো শুরু হত্রে। Online counselling এর জত্রন্য website 

টট সেসময় ন্জর রোখত্রত হত্রে।  

৫। Admission িলয় যাওয়ার পর কলিলে Original Documents verification হপব। ঐ সময় 

পকািরূপ অসঙ্গলত িেলর এলি ভলতি তৎক্ষণাৎ (পকাি information ছাড়াই) বাততে করা 

হপব। 

৬। ভলতি পক্রিয়ায় Server, Website এবং Fees জমা পদওয়া সংিান্ত পকাি সমসযা পদখা 

লদলি পসই লদিই অথবা পলরর লদি লবলকি পাাঁচটার মলযয কলিে Mail-Id 

(rnpur_coll@rediffmail.com)  পত োিালত িলব। পকবিমাত্র পমইি মাযযলমই অলভলযাগ 

গ্রািয িলব। পরবতীকালি বা অিয পকাি মাযযলম োিালি তা কিভালবই লবলবলচত িলব 

িা।  

৭। For Any Help Contact with following help line numbers 

1. 9002-584-311 within (12PM - 6PM) 

2. 9832712266  within   (12PM - 6PM) 

৮) Honours to Honours পকাি ভালবই change িলব িা upgradation ছাড়া।  

৯) যযয়হতু Admission Online েক্রিয়োয় হত্রে তোই সমত্রয়র মত্রধ্য ভবতে হত্রত হত্রে। ভবতে ন্ো হত্রল 

সুত্রযোগ হোবরত্রয় যোত্রে।  

১০। সময় থোকত্রতই সটিক কত্রলত্রজ েড়োর সুত্রযোগ বন্ন্।  
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