
 

B.A., B.Sc. HONS & GENERAL ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION 
 

1. A candidate taking up Honours Course in a subject in BA/BSc stream  must have obtained  : 

(i) A  minimum  of  50%  marks  in  the  aggregate  and  45%  marks  in  the  subject  or  related      

subject  at  Higher Secondary or equivalent previous  qualifying examination.  

 Or 

(ii) 55%  marks  in  the  subject  or  related  subject  at  the  previous  qualifying examination   

  Or    

  (iii)   50%  marks  in  the  aggregate  when  the  candidate  has  not  studied  the    subject  in     his/he

r  previous   qualifying  examination,  provided  all  other  clauses  are  satisfied. 

 

However,  candidates  belonging  to  the  Scheduled  Caste (SC)   or  Scheduled  Tribe 

(ST)  selectingHonours  Course  of  Study  must  have  obtained  a  minimum  of  40%  marks  in  the  

aggregate  or  40%  marks  in  the subject or related  subjects at  the previous qualifying examination, 

as the case  may be.  

2. A candidate opting for BA, BSc General Course must have passed the 10+2 examination. S/he 

must have passed in the subjects s/he wants to take up in BA/BSc General.  

A candidate cannot select and study a subject s/he has NOT passed in last qualifying examination. 

Aggregate marks shall be calculated by adding the marks in top four subjects in order of marks secured 

by a Candidate 

 

 FINAL MERIT LIST WILL BE PREPARED ON THE BASIS OF MARKS OBTAINED &  

SUBMITTED.  IF DOCUMENTS ARE FOUND FALSE/WRONG, ADMISSION WILL BE 

CANCELLED 

 

BA /BSc  বিষয়ে Honours এ ভবতির ক্ষেত্রে একজন ছাে/ছােীর লাগত্রে: 

 

a) নূনযতম 50% গত্রে ও 45% ক্ষেই বেষত্রে ক্ষেই েম্বন্ধীে বেষত্রে ক্ষেত্রত হত্রে। 

ো 

b) 55% নম্বর ক্ষেই  বেষত্রে ো ক্ষেই েম্বন্ধীে বেষত্রে 

ো 

c) 50% গত্রে যবি ছাে/ছােী ক্ষেই বেষে ো তার েন্মন্ধীে বেষে েত্রে না থাত্রক।  

  

SC/ST ছাে/ছােীত্রির ক্ষেত্রের 40% নম্বর গত্রে ক্ষেত্রত হত্রে ো 40% ক্ষেই বেষে ো ক্ষেই  বেষত্রে ক্ষেত্রত 

হত্রে। 

 

2. একজন ছাত্র/ছাত্রী যে BA /BSc যজনায়রল বেষে বনত্রে ভবতি হত্রে তাত্রক 10+2 েরীো োে 

করত্রত হত্রে এেং  তার েছত্রের /েম্বন্ধীে বেষত্রে তাত্রক 10+2 েরীোে অেশ্যই োে করত্রত হত্রে। 

 যবি তার েছত্রের/েম্বন্ধীে বেষে তার োে নম্বর না থাত্রক ,  ক্ষেই বেষে বনত্রে ক্ষে BA/BSc General 

েেত্রত োরত্রে না 

চূড়ান্ত মেধ়া ত়ালিক়া জে়া মেওয়া নম্বর লিলিতত প্রসু্তত কর়া হতে। যলে ডকুতেন্টগুলি লেথ্য়া / িুি হয, 

অ্য়াডলেশন ে়ালতি হত্রে। 


