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২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ ভশ্র সংক্র নো্শশি
আগ্মী ২০২২-২৩ শিক্ষাবর ম্শোকচক কাোে শষ. এ. স্ম্শোক ও স্ধ্্ণ শষভ্াগ Online (https://manikchakcollege.ac.in/) - এ
১৮/০৭/২০২২ ্্শ্খ নোক ভশ্র্ আাষদো পশকক্ শু হাষ।
১। ম্শোকচক কাোে নে নক্সরগশে চ্েু আাে ্্ হে B.A. Honours: ষ্ংে্, ইং্্েী, সংস্ ্, ্্ষশষ্্ো, এডুাকিো, ইশ্হ্স।
B.A. General: ষ্ংে্, ইং্্েী, সংস্ ্, ্্ষশষ্্ো, এডুাকিো, ইশ্হ্স, নস্শিওেশে, শিাে্সশি।
২। আসো সংখ্্্ শষো্্সস
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৩। ভশ্র সংক্র শষশভন গুরপূ ণর শদোগশে শোা্ নদওক্ হে িমর শিে্প শু – ১৮/০৭/২০২২ (নষে্ ১২শ্)
 িমর শিে্প ষন – ০৫/০৮/২০২২ (্্্ ১২শ্)
 পশভিো্ে নমশ্শ শে্ পক্ি– ১১/০৮/২০২২ (নষে্ ১২শ্)
 নমশ্শ শে্ পক্ি– ১৬/০৮/২০২২ (নষে্ ১২শ্)
 ভশ্র শু – ১৭/০৮/২০২২ (নষে্ ১২শ্)
 ভশ্র ষন – ১৫/০৯/২০২২ (্্্ ১২শ্)
 ক্স শু - ১৯/০৯/২০২২

৪। Form fill-up ক্ষ্্ সমক নে document
গশে সা্ ্্খা্ হাষ নসগশে হে1. Admit Card - M.E
2. Registration Certificate - H.S
3. Marksheet - H.S (Original)
4. Cast Certificate (if any)
5. Passport Size Photo
6. Valid Mobile No.
7. Valid e-mail ID
8. Guardian’s Mobile No.

 সমস পশকক্ Online -এ হাষ। কাোে আসষ্্ পাক্েো নোই।
 ভশ্র্ আাষদোপা্্ েো্ নক্াো্ মূ ে্ ে্গাষ ো্।
 আাষদো ক্ষ্্ সমক প্েশমক ধ্াপ (Registration) H.S. -এ্ Marksheet (Original) -এ্ PDF Scan copy upload ষ্ধ্্্মূ েক।
 ১৯/০৯/২০২২ ্্শ্খ নোক কাোে ক্স শু হাষ।
 আাষদোক্্ী শিক্েরীাদ্ পশভিো্ে নমশ্শ শেন্ নক্াো্ সমস্্ ে্কাে ১৩/০৮/২০২২ ্্শ্াখ্ মাধ্ ৯৭৩৩৭৭০০৫৩ (শধুম্্
WhatsApp)/ principal@manikchakcollege.ac.in -এ mail কা্ ে্ো্া্ হাষ।
 নমশ্শ শে্ ত্্ী্ শোকম্ষেী1. (i) Honours Course -এ্ েো্ = (S+T)/4
S = নে শষবাক Hons. নোওক্ হাষ এষং T = ইং্্েীা্ প্র োম্ এষং অো্ নোক্াো্ দুশশ সাষর্চ োম্ প্র শষবাক্ োম্ (EVS এষং
নে শষবাক অো্সর নোওক্ হাষ ্্ ষ্দ ন্াখ)
(ii) েশদ নকউ Hons. শষবক শোা্ চ্ক [H.S. (10+2) -সা্ ভ্ব্ শষবক ষ্দ শদাক] ে্ H.S. (10+2) -এ্ শষবক শেে ো্ ্াষ ্্্ Merit Point
T1/4 সূ ্ অোু ে্কী হাষ।
T1 = ইং্্েীা্ প্র োম্ + অো্ নোক্াো্ শ্োশশ সাষর্চ োম্ প্র শষবাক্ োম্ (EVS এষং ইং্্েী্ োম্ ষ্দ ন্াখ)
2. General Course -এ্ েো্ 1. (ii) সূ ্ ম্ো্ হাষ।

