Mankar College
Mankar, Purba Bardhaman -713144
(Affiliated to The University of Burdwan)

U.G. LEVEL (B.A./B.Sc./B.Com.) ADMISSION GUIDELINES -2020

1. One Applicant can apply for three Honours Course subjects in a single application. The
registration fees for Honours course will be Rs. 250, for General course it will be Rs. 200
and for both it will be Rs. 250.
2. Grade Point Calculation:
A. Merit lists for the Honours courses are prepared on the basis of grade point (GP)
which is calculated as: GP = HS + Sub× 2.
(HS = Total marks obtained in best five subjects including two languages but excluding
EVS in HS or equivalent examination. If there is only one language then it will be
doubled. EVS can be included in best five if it is an elective compulsory subject.
Sub = marks obtained in HS in the subject in which honours is sought. For Computer
Science marks obtained in Mathematics in HS will be taken as subject marks, For
Nutrition marks obtained in Chemistry in HS will be taken as subject marks,).
For Santali Honours the Grade Point will be calculated on the basis of the marks
obtained in best five subjects including two languages but excluding EVS in HS or
equivalent examination. If there is only one language then it will be doubled. EVS can be
included in best five if it is an elective compulsory subject. A student may apply for
Santali Honours even if she/he did not have Santali in HS or equivalent examination.
In case a tie happens in honours grade point, priority will be given to the subject marks
and then to the HS marks.

B. Merit lists for the General courses are prepared on the basis of grade point (GP) which
is calculated as: GP = HS marks
(HS = Total marks obtained in best five subjects including two languages but excluding
EVS in HS or equivalent examination. If there is only one language then it will be
doubled. EVS can be included in best five if it is an elective compulsory subject).

3. Regularly visit our college website for latest information regarding admission. Our website
is
www.mankarcollege.org / http://mankarcollege.co.in / http://mankarcollege.ac.in

4. After being selected in any merit list, students seeking admission in Honours course will first
choose their GE (Generic Elective) subject. A student cannot choose Generic Elective from
her/his honours discipline. If a student selects honours discipline ‘History’, then she/he has
to opt a Generic Elective other than History.
(For details see the link for CBCS guidelines)

5. In the first Semester
Computer Science Honours students will have to take Mathematics as Generic Elective
and Nutrition Honours students will have to take Chemistry as Generic Elective.
Geography Honours students will have to take any one subject from Economics, Political
Science, History and Philosophy as Generic Elective.
Commerce students do not have to choose Generic Elective Subject since the Elective
Combination is designed within the discipline

6. After being selected in the merit list, a student seeking admission in B.A. General Course
will first choose her/his CC (Core Course, main subjects) subject. She/he will have to opt
two main subjects from the following table, but from different groups.

Table 1: Subject Combination for B.A. General Course
Group 1

Group 2

Group 3

Bengali

History

English

Hindi

Philosophy

Sanskrit

Political Science

Economics

Santali

Physical Education

Geography

7. After being selected in the merit list, a student seeking admission in B.Sc. General Course
will first choose her/his CC (Core Course, main subjects) subject. She/he will have to opt
three main subjects from the following table, but from different groups.
Table 2: Subject Combination for B.Sc. General Course

Group 1
Physics

Group 2
Mathematics

Group 3
Computer Science
Chemistry

After being selected in the merit list, Students seeking admission in B. Com. General
Course will not need to choose any CC (Core Course, main subjects) subject as the
combination is designed within the discipline.

8. After the choice of subjects (GE for Honours course and core subjects for General course) is
made, payment for final admission should be done as per the selected combination.

9. After successful payment of admission fee a student will get “Provisional Admission
Receipt”, containing student details, subject details and fees details with candidate’s
signature and photo. This is important since the verification will be made on the basis of
this document. Students will have to submit this receipt during verification process.

10.One Applicant will get only two chances to change his subject in the case of Honours to
Honours transfer.

11.While transferring from one subject to another if the required fee is same in both cases, the
students will pay only Rs. 50/- as course transfer fees.
In addition to Rs. 50/- as course transfer fees, students will have to pay additional amount for
2nd time of admission (in case of subject transfer) if the new admission fee is greater than the
already paid fee.
Refund will be available, if admission fee for 2nd time is less than the already paid fee. “Refund
Challan (transfer)” will be generated by the system for students seeking refund of adjusted fees.
However they will have to pay the mandatory course transfer fee of Rs. 50/- which will be
deducted from the refund amount.
12.Cancellation of admission will be permitted online, but must be done before the publication
of the last merit list of eligible applicants. In that case total refund will be made. It should be
noted that the cancellation will be made by sending OTP to the registered mobile number of
the candidate. “Refund Challan (Cancellation)” will be generated by the system for students
seeking refund after cancelling their admission.
After cancelling the admission a student has to produce this challan to the college physically
(not online refund) to claim the refund amount.
13. Provisional admission will be complete after required payments are made by the candidates.
Students must visit the college website regularly for getting important/necessary information
regarding admission. The verification of relevant documents will be done on the first day of
the beginning of classes. During verification process, candidates have to produce the original
documents and self-attested copies of all of them. For a reserved category seat, a candidate
must have her/his own caste certificate/PH certificate. In the absence of original caste
certificate/PH certificate, admission will be cancelled.
Any discrepancy in the documents will cause the candidature being summarily
cancelled.

14. During verification the following documents will have to be produced:
Original Copy
1. Admit card of 10th Standard
Examination
2. Mark sheet of 12th standard
Examination
3. School Leaving certificate
4. Caste certificate (if applicable)

Xerox Copy/Printed Copy
1. Printed copy of Admission receipt
(Self attested)
2. Xerox copy of Admit card of 10th
Standard Examination (Self attested)
3. Xerox copy of Mark sheet of 12th
standard Examination (Self attested)
4. Xerox copy of School Leaving
certificate (Self attested)
5. Xerox copy of Caste certificate (if
applicable) (Self attested)

During verification a student will arrange self-attested testimonials at the sequence shown
below:
Admission receipt → 10th Standard (Madhyamik) Admit Card →12th Standard (HS) Marksheet
→School leaving Certificate →Caste or PH Certificate (if applicable).
15.Admission can be cancelled for three reasons:
a. If a student seeks admission for a reserved seat but does not have original caste certificate.
b. If a student enters incorrect marks during form fill up and GP is calculated accordingly
her/his admission will be cancelled.
c. If after payment a student does not come to college for classes for one month from the
commencement of classes without valid reasons her/his admission will be cancelled.

মানকর কেলজ
মানকর,
মানকর, পূ বর্ বধর্মান -৭১৩১৪৪
( বধর্মান িবশব্িবদালেয়র অিধভুক্ত একিট উচ্চিশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান )

এসিস.., িব.
স্নাতক স্তেরর (িব.
িব.এ., িব.
িব.এসিস
িব.কম.
কম.) ভিতর্ সংকৰ্ান্ত িনেদর্শাবলী - ২০২০
১3 একজন আেবদনকারী একক আেবদেন িতনিট অনাসর্ েকােসর্র িবষেয়র জন আেবদন করেত পারেব 3 অনাসর্ েকােসর্র
জন িনবন্ধন িফ হেব ২০০ টাকা, েজনােরল েকােসর্র জন ২০০ টাকা এবং উভেয়র জন (একেতৰ্) ২৫০ টাকা 3
২3 েগৰ্ড পেয়ন্ট িনণর্েয়র পদ্ধিত ক3 অনাসর্ েকােসর্ ভিতর্র েমধা তািলকা পৰ্স্তুত করা হেব েগৰ্ড পেয়েন্টর িভিত্তেত 3 েগৰ্ড পেয়ন্ট িনণর্েয়র পদ্ধিতিট হল -

উচ্চমাধিমক বা সমতুল পরীক্ষার পৰ্াপ্ত নমব্র + িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্র × ২ = েগৰ্ড পেয়ন্ট
(উচ্চমাধিমক বা সমতুল পরীক্ষা = উচ্চমাধিমক বা সমতুল পরীক্ষায় দু িট ভাষা েকিন্দৰ্ক িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্র সহ িকন্তু
পিরেবশিবদা িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্র বাদ িদেয় েসরা পাঁচিট িবষেয়র পৰ্াপ্ত েমাট নমব্র3 যিদ ভাষা েকিন্দৰ্ক িবষয় একিট েথেক
থােক, তেব েসই িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্রেক িদব্গুণ করা হেব3 পিরেবশিবদা িবষেয়র নমব্র তখনই েসরা পাঁচিট িবষেয়র
অন্তভুর্ক্ত হেব, যিদ উক্ত িবষয়িট ঐিচ্ছক আবিশক িবষয় িহেসেব পড়া হেয় থােক3)

(িবষয় = েয িবষেয় অনাসর্ েকাসর্ পড়ার জন আেবদন করা হেয়েছ উচ্চমাধিমক বা সমতুল পরীক্ষায় েসই িবষেয়র পৰ্াপ্ত
নমব্র3 কিম্পউটার সােয়ন্স িবষেয় অনােসর্র আেবদনকারীেদর েক্ষেতৰ্ মাথেমিটক্স (গিণত) এবং িনউিটৰ্শন িবষেয় অনােসর্র
আেবদনকারীেদর েক্ষেতৰ্ েকিমিস্টৰ্ (রসায়ন) িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্রেক গৰ্হণ করা হেব3)
সাঁওতািল িবষেয় অনােসর্র েক্ষেতৰ্ উচ্চমাধিমক বা সমতুল পরীক্ষায় দু িট ভাষা েকিন্দৰ্ক িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্র সহ িকন্তু
পিরেবশিবদা িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্র বাদ িদেয় েসরা পাঁচিট িবষেয়র পৰ্াপ্ত েমাট নমব্র3 যিদ ভাষা েকিন্দৰ্ক িবষয় একিট েথেক
থােক, তেব েসই িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্রেক িদব্গুণ করা হেব3 পিরেবশিবদা িবষেয়র নমব্র তখনই েসরা পাঁচিট িবষেয়র
অন্তভুর্ক্ত হেব, যিদ উক্ত িবষয়িট ঐিচ্ছক আবিশক িবষয় িহেসেব পড়া হেয় থােক3 উচ্চমাধিমক বা সমতুল পরীক্ষায়
সাঁওতািল িবষয়িট না পেড় থাকা িশক্ষাথর্ীরাও সাঁওতািল িবষেয় অনাসর্ পড়ার জন আেবদন করেত পাের3
যিদ েকােনােক্ষেতৰ্ অনাসর্ িবষেয়র েগৰ্ড পেয়ন্ট একই (টাই) হেয় যায়, তাহেল পৰ্থেম িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্র এবং পের
উচ্চমাধিমক বা সমতুল পরীক্ষার পৰ্াপ্ত নমব্রেক পৰ্াধান েদওয়া হেব3

খ3 সাধারণ বা পাস েকােসর্ ভিতর্র েমধা তািলকা পৰ্স্তুত করা হেব েগৰ্ড পেয়েন্টর িভিত্তেত3 েগৰ্ড পেয়ন্ট িনণর্েয়র পদ্ধিতিট
হল -

উচ্চমাধিমক বা সমতু ল পরীক্ষার পৰ্াপ্ত নমব্র = েগৰ্ড পেয়ন্ট
(উচ্চমাধিমক বা সমতুল পরীক্ষা = উচ্চমাধিমক বা সমতুল পরীক্ষায় দু িট ভাষা েকিন্দৰ্ক িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্র সহ িকন্তু
পিরেবশিবদা িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্র বাদ িদেয় েসরা পাঁচিট িবষেয়র পৰ্াপ্ত েমাট নমব্র3 যিদ ভাষা েকিন্দৰ্ক িবষয় একিট েথেক
থােক, তেব েসই িবষেয়র পৰ্াপ্ত নমব্রেক িদব্গুণ করা হেব3 পিরেবশিবদা িবষেয়র নমব্র তখনই েসরা পাঁচিট িবষেয়র
অন্তভুর্ক্ত হেব, যিদ উক্ত িবষয়িট ঐিচ্ছক আবিশক িবষয় িহেসেব পড়া হেয় থােক3)
৩3 ভিতর্ এবং েমধা তািলকা সম্পিকর্ত সবর্েশষ তেথর জন মানকর কেলেজর ওেয়বসাইটিট েদখুন3 আমােদর
ওেয়বসাইটিট হল –
www.mankarcollege.org /
http://mankarcollege.co.in /
http://mankarcollege.ac.in

৪3 েয েকানও েমধা তািলকায় িনবর্ািচত হওয়ার পের, অনাসর্ েকােসর্ ভিতর্ হেত ইচ্ছুক িশক্ষাথর্ীরা পৰ্থেম তােদর GE
(েজেনিরক ইেলকিটভ) িবষয় িনবর্াচন করেব3 িশক্ষাথর্ীরা তােদর অনাসর্ িবষয়েকই পুনরায় েজেনিরক ইেলকিটভ িবষয়
রূেপ েবেছ িনেত পারেব না3 যিদ েকানও িশক্ষাথর্ী অনাসর্ িবষয় িহেসেব ‘ইিতহাস’ েবেছ েনয়, তেব তােক ‘ইিতহাস’
বতীত অন েকােনা িবষয়েক েজেনিরক ইেলকিটভ িবষয় রূেপ েবেছ িনেত হেব3
(িবশেদ জানার জন িস.িব.িস.এস. িনয়মাবলী েদখুন)
৫. পৰ্থম েসেমস্টাের
কিম্পউটার সােয়ন্স অনােসর্র িশক্ষাথর্ীেদর েজেনিরক ইেলিক্টভ িবষয় রূেপ মাথেমিটক্স এবং িনউিটৰ্শন অনােসর্র
িশক্ষাথর্ীেদর েজেনিরক ইেলিক্টভ িবষয় রূেপ েকিমিস্টৰ্ িনেত হেব3
ভূেগাল অনােসর্র িশক্ষাথর্ীরা অথর্নীিত, রাষ্টৰ্িবজ্ঞান, ইিতহাস ও দশর্ন েথেক েয েকানও একিট িবষয় GE (েজেনিরক
ইেলিক্টভ) িবষয় রূেপ িনবর্াচন করেব3
কমাসর্ িবভােগর িশক্ষাথর্ীেদর আলাদা কের েকােনা িবষয়েক েজেনিরক ইেলিক্টভ িবষয় রূেপ িনবর্াচন করার পৰ্েয়াজন েনই3

৬3 েমধা তািলকায় িনবর্ািচত হওয়ার পর, েয সকল িশক্ষাথর্ী িবএ সাধারণ েকােসর্ ভিতর্ হেত ইচ্ছুক, তােদর কেলজ
িনধর্ািরত িবষেয়র তািলকা েথেক পৰ্থেম CC (েকার েকাসর্ বা মূ ল িবষয়) িনবর্াচন করেত হেব3 েসই িশক্ষাথর্ীেক নীেচ
েদওয়া িবষয় তািলকার মেধ েথেক েযেকােনা দু িট িবষয়েক (আলাদা আলাদা গৰ্ুপ েথেক) মূ ল িবষয় রূেপ িনবর্াচন করেত
হেব –
Table 1: Subject Combination for B.A. General Course
Group 1

Group 2

Group 3

Bengali

History

English

Hindi

Philosophy

Sanskrit

Political Science

Economics

Santali

Physical Education

Geography

৭3 েমধা তািলকায় িনবর্ািচত হওয়ার পর, েয সকল িশক্ষাথর্ী িবএসিস সাধারণ েকােসর্ ভিতর্ হেত ইচ্ছুক, তােদর কেলজ
িনধর্ািরত িবষেয়র তািলকা েথেক পৰ্থেম CC (েকার েকাসর্ বা মূ ল িবষয়) িনবর্াচন করেত হেব3 েসই িশক্ষাথর্ীেক নীেচ
েদওয়া িবষয় তািলকার মেধ েথেক েযেকােনা িতনিট িবষয়েক (আলাদা আলাদা গৰ্ুপ েথেক) মূ ল িবষয় রূেপ িনবর্াচন
করেত হেব –

Table 2: Subject Combination for B.SC General Course
Group 1
Physics

Group 2
Mathematics

Group 3
Computer Science
Chemistry

৮3 িবষয় িনবর্াচেনর পর (অনােসর্র িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্ েজেনিরক ইেলিক্টভ ও সাধারণ েকােসর্র ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর জন েকার
বা মূ ল িবষয়) পৰ্েতক িশক্ষাথর্ীেক তার পছেন্দর িবষেয়র িভিত্তেত ভিতর্র জন িনধর্ািরত অথর্ পৰ্দান করেত হেব3
৯3 ভিতর্র জন িনধর্ািরত ভিতর্মূল (িফ) সফলভােব পৰ্দােনর পর, পৰ্েতক িশক্ষাথর্ীেক “ভিতর্র সামিয়ক বা অস্থায়ী রিসদ”
েদওয়া হেব ; এই রিসেদ ভিতর্ হওয়া িশক্ষাথর্ীর িববরণ, তার িনবর্ািচত িবষেয়র িববরণ, এবং িনেজর সব্াক্ষর ও ছিব-সহ
পৰ্েদয় অেথর্র িববরণ থাকেব3 পৰ্দত্ত এই নিথিট অতন্ত গুরুতব্পূ ণর্ । িশক্ষাথর্ীেক তার যাবতীয় নিথ (আসল ও সব্পৰ্তািয়ত
নকল) যাচাইেয়র সময় পৰ্দত্ত এই নিথিটেক সেঙ্গ আনেত হেব3

১০3 একজন আেবদনকারী এক অনাসর্ িবষয় েথেক অন অনাসর্ িবষেয় পিরবতর্েনর জন সবর্েমাট দু িট সু েযাগ েপেত
পাের3
১১3 একিট িবষয় েথেক অন েকােনা িবষেয় পিরবতর্েনর েক্ষেতৰ্ যিদ েদখা যায় উভয় িবষেয়র িনধর্ািরত ভিতর্মূল (িফ)
একই, েসেক্ষেতৰ্ আেবদনকারীেক িবষয় পিরবতর্েনর জন অিতিরক্ত ৫০ টাকা পৰ্দান করেত হেব3
িবষয় পিরবতর্েনর জন পৰ্দত্ত অিতিরক্ত ৫০ টাকা ছাড়াও যিদ এমনটা েদখা যায় েয, পৰ্থমবার িনবর্াচন করা িবষেয়র
েথেক িদব্তীয়বাের িনবর্াচন করা িবষেয়র ভিতর্মূল (িফ) েবিশ, েসেক্ষেতৰ্ আেবদনকারীেক িদব্তীয়বাের িনবর্াচন করা িবষেয়র
জন েযটুকু অিতিরক্ত মূ ল পৰ্েয়াজন তা পৰ্দান করেত হেব3
যিদ েদখা যায় েয, পৰ্থমবাের িনবর্াচন করা িবষেয়র েথেক িদব্তীয়বাের িনবর্াচন করা িবষেয়র ভিতর্মূল (িফ) কম, তাহেল
আেবদনকারীেক পৰ্থমবাের েনওয়া অিতিরক্ত অথর্মূল আেবদেনর িভিত্তেত েফরত্ েদওয়া হেব3 অিতিরক্ত ভিতর্মূল (িফ)
েফরত্-এর জন আেবদনকারী িশক্ষাথর্ীেক অনলাইন পদ্ধিতেত “ভিতর্মূল েফরত-এর রিসদ” (িবষয় পিরবতর্েনর কারেণ)
পৰ্দান করা হেব3 তেব, েসেক্ষেতৰ্ িবষয় পিরবতর্েনর জন িনধর্ািরত ৫০ টাকা েকেট িনেয়, আেবদনকারীেক তার পৰ্াপ অথর্
িমিটেয় েদওয়া হেব3
১২3 ভিতর্ পৰ্িকৰ্য়ার সবর্েশষ েমধাতািলকা পৰ্কািশত হওয়ার আেগ অনলাইেন ভিতর্ বািতেলর জন আেবদন করা েযেত
পাের3 েসেক্ষেতৰ্ আেবদনকারীেক সম্পূ ণর্ ভিতর্মূল েফরত্ েদওয়া হেব3 অনলাইেন ভিতর্ বািতেলর জন আেবদনকারীেক
িনবন্ধন করা েমাবাইল নমব্ের পৰ্দত্ত ওিটিপ (ওয়ান টাইম পাসওয়াডর্) ববহার করেত হেব3 ভিতর্ বািতেলর পর, ভিতর্মূল
েফরত্ চাওয়া িশক্ষাথর্ীর জন অনলাইেন “ভিতর্মূল েফরত্”-এর (বািতেলর) রিসদ পৰ্দান করা হেব3
ভিতর্ বািতেলর েসই রিসদ সরাসির কেলেজ এেস জমা করেল, নিথ যাচাই কের ভিতর্মূল (িফ) েফরত্ েদওয়া হেব
(অনলাইেন ভিতর্মূল/িফ েফরত্ েদওয়া হেব না)3

১৩3 সফলভােব ভিতর্মূল (িফ) পৰ্দােনর পর, ভিতর্ পৰ্িকৰ্য়ািট সামিয়কভােব সম্পন্ন হেব3 পৰ্িতিট িশক্ষাথর্ীেক িনয়িমত
ভিতর্সংকৰ্ান্ত তেথর জন মানকর কেলেজর ওেয়বসাইট েদখেত অনু েরাধ জানােনা হেচ্ছ3 নিথ যাচাইেয়র পৰ্িকৰ্য়ািট শুরু
হেব ক্লাস শুরুর পৰ্থম িদন েথেক3 নিথ যাচাইেয়র পৰ্িকৰ্য়ািট সম্পন্ন হেব ভিতর্ হওয়া িশক্ষাথর্ীর আসল ও সব্পৰ্তািয়ত
নকল নিথ পৰ্দােনর মেধ িদেয়3 একিট সংরিক্ষত আসেন ভিতর্র েক্ষেতৰ্ আবিশকভােব আেবদনকারী িশক্ষাথর্ীর িনেজর
সংরক্ষণ শংসাপতৰ্ থাকেত হেব3 আেবদনকারী িশক্ষাথর্ীর আসল সংরক্ষণ শংসাপতৰ্ ছাড়া তার সামিয়ক ভিতর্ বািতল বেল
গণ করা হেব3
একইভােব আেবদনকারী িশক্ষাথর্ীর পৰ্দত্ত নিথেত যিদ েকােনারকম তৰ্ুিট বা গরিমল ধরা পেড় তাহেল েসই িশক্ষাথর্ীর
সামিয়ক ভিতর্ তত্ক্ষণাত্ বািতল করা হেব3

১৪3 নিথ যাচাইেয়র পৰ্িকৰ্য়া চলাকালীন একজন িশক্ষাথর্ীেক িনম্নিলিখত নিথগুিল সেঙ্গ আনেত হেব –
Original Copy
5. Admit
card
of
10th
Examination
6. Mark
sheet
of
12th
Examination
7. School Leaving certificate
8. Caste certificate (if)

Xerox Copy/Printed Copy
Standard 6. Printed copy of Admission receipt (Self
attested)
standard 7. Xerox copy of Admit card of 10th
Standard Examination (Self attested)
8. Xerox copy of Mark sheet of 12th
standard Examination (Self attested)
9. Xerox copy of School Leaving
certificate (Self attested)
10. Xerox copy of Caste certificate (if)
(Self attested)

নিথ যাচাইেয়র পৰ্িকৰ্য়া চলাকালীন িশক্ষাথর্ীেক সব্পৰ্তািয়ত নিথগুিল িনম্নিলিখতভােব পরপর সািজেয় আনবার জন অনু েরাধ
করা হেচ্ছ –
ভিতর্র রিশদ > এডিমট কাডর্ > দব্াদশ েশৰ্িণর মাকর্িশট > স্কুল িলিভং সািটর্িফেকট > িরজােভর্শন(কাস্ট) / িবেশষভােব
সক্ষম সািটর্িফেকট 3
১৪3 ভিতর্ বািতেলর িতনিট সম্ভাব কারণ –
ক3 যিদ েকােনা িশক্ষাথর্ী সংরিক্ষত আসেন ভিতর্ হওয়া সেত্তব্ও সংরক্ষেণর শংশাপতৰ্ পৰ্দােন বথর্ হয়3
খ3 যিদ েকােনা িশক্ষাথর্ী অনলাইেন ভিতর্র আেবদন করার সময় পৰ্াপ্ত নমব্েরর জায়গায় ভুল তথ িদেয় থােক এবং েগৰ্ড
পেয়ন্ট েসই িভিত্তেত িনণর্য় করা হেয় থােক, তাহেল েসই িশক্ষাথর্ীর ভিতর্ বািতল করা হেব3
গ3 যিদ েকােনা িশক্ষাথর্ী ভিতর্মূল (িফ) জমা করার পর এবং কেলেজর পঠনপাঠন শুরু হওয়ার পর েথেক একমাস
উপযু ক্ত কারণ ছাড়া অনু পিস্থত থােক তাহেল েসই িশক্ষাথর্ীর ভিতর্ বািতল করা হেব3

