
সরকারী
িলচুবাগান

নং এফ ২(৬)/ িজিসএিস / এিডএমএন / ২০০৬

ভিত� 

২০২১-২২ িশ�াবেষ� �েবেশর জন� সাধারণ

মহািবদ�ালয় কতৃ�প� �ারা পিরচািলত 

হেব। 

মহািবদ�ালেয় ভিত� অনলাইন প�িতেত হেব

িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� �িত�ােন উপি�ত থাকেত

�দ� �কাস� 

কেলজ কতৃ�ক পিরচািলত 3 িট �কাস� রেয়েছ

১/ আট �সিম�ার (চার বছর) এর অনাস�

২/ ছয় �সিম�ার (িতন বছর) এর িডে�ামা

৩/ আলংকািরক কলা (িস.িস.িড.এ.) এক 

এই িতনিট �কােস� ভিত�র জন� একিট সাধারণ

�কােস�র জন� আেবদন করেত পাের, তেব

১/ যিদ একজন �াথ�ী একািধক �কােস�

হেব। 

২/একিট �বধ ইেমল আইিড (�াথ�ীর নােম

িদেয় এক বা একািধক ফম� িফলাপ করা �যেত পাের।

 
সরকারী চা� ও কা�কলা মহািবদ�ালয় 

িলচুবাগান, আগরতলা, পি�ম ি�পুরা, ৭৯৯০১০ 

২০০৬ / _______                      

ভিত� আেবদনকারীেদর জেন� সাধারণ িনেদ�িশকা 

সাধারণ �েবিশকা পরী�ার (িস.এ.িট.) ভিত� কিমিট, 

 হেব। স�ূণ� ভিত� �ি�য়া সং�া� কিমিটর যাবতীয় 

প�িতেত হেব। ভিত� িফ জমা এবং মূল �শংসাপে�র যাচাই 

উপি�ত থাকেত হেব। 

অনলাইেন আেবদন ফম� পূরেণর জন� িল�: 

www.gcactripura.in 

রেয়েছ, যথা- 

অনাস� িডি� �কাস�: িভসু�য়াল আট�স (িব.িভ.এ.) 

িডে�ামা ইন িভসু�য়াল আট�স (িড.িভ.এ.) 

এক বছর এর শংসাপ� �কাস� 

সাধারণ ভিত� পরী�া �নওয়া হেব। �াথ�ীরা একািধক

তেব এই ��ে� িন�িলিখত িবষয়�িল �মেন চলেত হেব।

�কােস� আেবদন করেত চায় তেব তােক �িতিট �কােস�র জন�

নােম) ব�বহার কের আেবদন ফম�িট পূরণ করেত হেব

িদেয় এক বা একািধক ফম� িফলাপ করা �যেত পাের। 

 

 তািরখ, ৫ই আগ�, ২০২১ 

, সরকারী চা� এবং কা�কলা 

যাবতীয় িস�া� চূড়া� িহসােব গণ� 

 এর সময় িনব�ািচত �াথ�ীেদর 

একািধক �কােস� / একই সােথ িতনিট 

�মেন চলেত হেব। 

জন� আলাদা ফম� পূরণ করেত 

হেব। এই একই ইেমল আইিড 



 

ভিত� িসট এবং সংরি�ত এবং অ-সংরি�ত আসন সং�া� তথ� 

�কােস�র নাম এস.িট. (৩১%) এস.িস. (১৭%) িড.এ. (৩%) ইউআর �মাট 

িব.িভ.এ.(এইচ) ২৬ ১৪ ০৩ ৪২ ৮৫ 

িড.িভ.এ. ০৯ ০৫ ০১ ১৫ ৩০ 

িস.িস.িড.এ. ১২ ০৭ ০১ ২০ ৪০ 

  

চার বছেরর িব.িভ.এ.(এইচ) �কােস� �থম বেষ�র ফাউে�শন �কাস� সমা� হওয়ার পের িনে� উে�িখত চারিট শাখা 

ছা�ছা�ীেদর চেয়স িহেসেব �দওয়া হয়। যথা: 1) �পইি�ং 2) �া�চার 3) অ�াডভারটাইিজং িডজাইন  4) আট� িহি�। 

ছা�ছা�ীরা এ�িলর মেধ� �য �কান একিট শাখা িনেয় পরবত�ী পাঠ��ম চিলেয় �যেত পাের। 

উপের উে�িখত সম� শাখায় সব�ািধক ছা�ছা�ী �হেণর �মতা িন��প। 

িবভাগ সব�ািধক �হেণর �মতা 

�পইি�ং ৩৫ 

�া�চার ২৫ 

অ�াডভারটাইিজং িডজাইন ১৫ 

আট� িহি� ১০ 

�মাট আসন সংখ�া ৮৫ 

  

 

ভিত� পির�ায় অংশ�হেনর জন� িশ�াগত �যাগ�তা 

১/ িব.িভ.এ. (এইচ) �কােস�র জেন� নু�নতম িশ�াগত �যাগ�তা ও বয়সসীমা 

�াথ�ীেক ি�পুরা �বাড� বা অন� �যেকােনা �ীকৃত �বাড� �থেক উ� মাধ�িমক (১০+২) বা সমমােনর পরী�ায় পাস করেত 

হেব। এই �কােস� ভিত�র জন� সব�ািধক বয়সসীমা ০১-০৭-২০২১ তািরেখ ২৮ বছর। 



২ / িড.িভ.এ. �কােস�র জেন� নু�নতম িশ�াগত �যাগ�তা 

�াথ�ীেক ি�পুরা �বাড� বা অন� �যেকােনা �ীকৃত �বাড� �থেক মাধ�িমক পরী�া (দশম
 
��নী), বা সমমােনর পরী�ায় পাস 

করেত হেব। এই �কােস� ভিত�র জন� �কান বয়স সীমা �নই। 

৩ / িস.িস.িড.এ. �কােস�র জেন� নু�নতম িশ�াগত �যাগ�তা 

�াথ�ীেক ি�পুরা �বাড� বা অন� �যেকােনা �ীকৃত �বাড� �থেক মাধ�িমক পরী�া (দশম
 
��নী), বা সমমােনর পরী�ায় পাস 

করেত হেব। এই �কােস� ভিত�র জন� �কান বয়স সীমা �নই। 

সাধারণ ভিত� পরী�ার আেবদন প� পূরণ সং�া� ���পূণ� তথ� 

১) একজন �াথ�ী একািধক �কােস�র জন� আেবদন করেত পারেবন তেব তােক অবশ�ই �িতিট �কােস�র জন� আলাদা ফম� 

পূরণ করেত হেব। 

২) আেবদনপ� জমা �দওয়ার পের �াথ�ী তার জমা �দওয়া ফেম�র একিট অনুিলিপ দিলল তার িনবি�ত ইেমল আইিডেত 

পােবন যা সফলভােব ফম� জমা �দওয়ার ইি�ত �দয়। ভিবষ�েত �য �কানও �যাগােযােগর জন� এই নিথর একিট মুি�ত 

অনুিলিপ �াথ�ীেদর িনেজর কােছ রাখার পরামশ� �দওয়া হে�। 

৩) আেবদনপ�িট সফলভােব জমা �দওয়ার পের, একজন �াথ�ী যিদ জানেত পােরন �য ফম�িট পূরণ করার সময় িকছু 

ভুল হেয়েছ তেব তােক িনভু�ল ভােব পুনরায় ফম� িফলাপ করেত হেব। 

৪) আেবদনপ�িট সফলভােব জমা �দওয়ার সমেয় বা পের, �াথ�ীরা ভিত� স�িক�ত �হায়াটসঅ�াপ �েপ �যাগ �দওয়ার 

জন� একিট িল� পােবন। তােদর অনুেরাধ করা হে� অিত অবশ�ই িল�িট ি�ক কের �পিটেত �যাগদােনর জন�। ভিত� 

সং�া� সম� আপেডট যথাসমেয় পাওয়ার জন� এই �হায়াটসঅ�াপ �েপ �যাগদান বাধ�তামূলক। 

 অনলাইেন আেবদন প� পূরণ করার সময় িন�িলিখত নথী �িল �াথ�ী �ারা আপেলাড করা আবিশ�কঃ 

১/ সা�িতক পাসেপাট� আকােরর ফেটা 

২/ বয়েসর �মাণ প� (মাধ�িমেকর অ�াডিমট কাড� / জে�র শংসাপ�) 

৩ / আধার কাড� (অথবা নাগিরকে�র �মানপ�- �ধুমা� িবেদশী আেবদনকারীেদর জেন�) 

৪/ মাধ�িমক বা সমতুল� পরী�ার মাক�শীট 

৫/ �াদশ বা সমতুল� পরী�ার মাক�শীট {�কবলমা� িব.িভ.এ.(এইচ) �কােস� আেবদনকারী �াথ�ীেদর জন�} 

৬/ �যাগ� কতৃ�প� �থেক �িতব�ী শংসাপ� (যিদ থােক)  

৭/ একিট সাদা কাগেজ �াথ�ীর �া�েরর ��াপশট। 

৮/ কা� সািট�িফেকট 



 

ভিত�র �ি�য়া স�িক�ত ���পূণ� তািরখ 

�িমক নং িববরণ তািরখ 

১) কেলজ ওেয়বসাইেট ভিত� ফম� �কাশনা ০৮/০৮/২০২১ 

২) ভিত� ফম� জমা �দওয়ার �শষ তািরখ ৩০/০৮/২০২১ 

৩) সাধারন ভিত� পির�া (CAT) এর জেন� �যাগ� �াথ�ীেদর তািলকা  

�কাশনা 

০৬/০৯/২০২১, 

দুপুর ১২ টা 

8) সাধারন ভিত� পরী�ার তািরখ  

ক) অনলাইন ��াি�ক�াল পরী�া (সম� �কােস�র জন�): ০৭/০৯/২০২১ 

�থেক 

০৯/০৯/২০২১ 

খ) অনলাইন িলিখত পরী�া (সম� 

�কােস�র জন�): 

মাি�পল চেয়স �� 

(এমিসিকউ)/ একািধক পছ� 

��  

১০/০৯/২০২১, 

দুপুর ১২ টা 

�থেক ১ টা পয�� 

অনুে�দ িলখন ১০/০৯/২০২১, 

দুপুর ১.৩০ টা 

�থেক ২.৩০ পয�� 

গ) 
অনলাইন �মৗিখক পরী�া (সম� 

�কােস�র জন�): 

 ১৩/০৯/২০২১, 

দুপুর ১২ টা 

�থেক 

৫) �মধা তািলকা (অেপ�মান তািলকা সহ) �কাশনার তািরখ: 

(সম� �কােস�র জন�) 

পরবত�ী সমেয় 

কেলেজর 

ওেয়বসাইেট 

�কািশত হেব 

৬) �থম �মধা তািলকায় িনব�ািচত �াথ�ীেদর (সব �কাস�): ভিত�র তািরখ
 
 

(সময়: সকাল ১১.০০ টা �থেক �বলা ৩.০০ টা পয�� (সম� 

কায�িদবস) 

৭) পাঠ��ম/�াস �� হবার তািরখ (সম� �কােস�র জন�): 

 ��ব�: �থম �মধা তািলকায় যােদর নাম থাকেব, �সই �াথ�ীরা �থেম ভিত� হবার সুেযাগ পােবন। অেপ�ারত 

তািলকাভু� �াথ�ীরা আসেনর �াপ�তার সােপে� পরবত�ী তািরেখ ভিত� হেত পারেবন। 



 

ভিত� সহায়তা �ড� 

�াথ�ীরা ভিত� স�িক�ত �য �কানও অনুস�ােনর

টার মেধ�) ভিত� সহায়তা �ডে�র (�হ� �ড�

+91 7005335161 / +91 7596822487 / +91 9612432294 / +91 9774963436 / + 91 9862289048

                                                                                                           

 

 

অনুস�ােনর জন� িন�িলিখত ন�র�িলেত (�য �কান কম�

�হ� �ড�) সােথ �যাগােযাগ করেত পােরন: 

+91 7005335161 / +91 7596822487 / +91 9612432294 / +91 9774963436 / + 91 9862289048

                                                                                                            

 

(িব�ব

ভিত�

কম� িদবেস দুপুর ১২ টা �থেক ৩ 

+91 7005335161 / +91 7596822487 / +91 9612432294 / +91 9774963436 / + 91 9862289048 

িব�ব দাস) 

আ�ায়ক 

ভিত� কিমিট 


