
 
 

 

 
 

 

 
 

ডিগবৈ মহাডৈদ্যালয়  
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উচ্চতৰ মাধ্যডমক প্ৰথম ৈৰ্ষ পাঠ্যক্ৰম  

(কলা, ডৈজ্ঞান আৰ ুৈাডিজ্য শাখা) 

নামভডতষ  জাননী  

শশডিক ৈৰ্ষ: ২০২০-২১ 
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উচ্চতৰ মাধ্যডমক প্ৰথম ৈৰ্ষ পাঠ্যক্ৰম  
(কলা, ডৈজ্ঞান আৰ ুৈাডিজ্য শাখা) 

ক্)  য াগযতা : AHSEC ৰ দ্বাৰা স্বীকৃত HSLC ৈা সমকি পৰীিাত উত্তীিষ হ্ ’ৈ লাডগৈ ।  

খ)  লভ্য আসনৰ সংখযা আৰ ুনযযনতম য াগযতাৰ মানদণ্ড:  
 

শাখা  
আসনৰ 
সংখযা  

নযযনতম আৱ্শশযকীয় নম্বৰ  
সাধ্াৰণ  সংৰডিত শ্ৰেণী  

কলা  150 মুঠ 40%  মুঠ 35% 

ডৈজ্ঞান  100 মুঠ 50% আৰু গডিতত 45%  মুঠ 45% আৰু গডিতত 40% 

ৈাডিজ্য  100 মুঠ 45%  মুঠ 45% 

 

গ) ডৈৰ্য়ৰ সমাহাৰ: 

 

উচ্চতৰ মাধ্যডমক (কলা) 
ৈাধ্যতামযলক ডৈৰ্য়  ঐডিক ডৈৰ্য় 

ইংৰাজী  শ্ৰগাট-১: অথষ ডৈজ্ঞান  

 

MIL (অসমীয়া / ডহন্দী / ৈাংলা / 
শ্ৰনপালী) ৈা  ডৈকল্প  ইংৰাজী  

 

শ্ৰগাট-২: ৰাজনীডত ডৈজ্ঞান / গডণত  
শ্ৰগাট-৩: ডশিা  

শ্ৰগাট-৪: 
তকষ  ডৈদ্যা আৰু দ্শষন / ইডতহাস /  
কডিউতাৰ ডৈজ্ঞান আৰু প্ৰৰ্য়াগ  

শ্ৰগাট-৫: 
ভয ্গাল / উচ্চ অসমীয়া /  উচ্চ ডহন্দী /  উচ্চ 
ৈাংলা  

পডৰ্েশ ডশিা  
 (মাত্ৰ প্ৰথম ৈৰ্ষৰ ৈা্ৈ)  

ডৈ: দ্ৰ: ডশিাথী সক্ল ওপৰৰ ডি্কা্না ডতডনটা ডৈৰ্য় 
ডতডনটা শ্ৰগাটৰ পৰা ল্’ৈ লাডগৈ ।  ৪থষ  ঐডিক ডৈৰ্য়্টা 
ৈাকী থকা দ্ুটা শ্ৰগাটৰ পৰা ডনৈষাচন কডৰৈ পাডৰৈ ।    

উচ্চতৰ মাধ্যডমক (ডৈজ্ঞান ) 
ৈাধ্যতামযলক ডৈৰ্য় 

ইংৰাজী পদ্াথষ  ডৈজ্ঞান  
MIL (অসমীয়া / ডহন্দী / ৈাংলা / শ্ৰনপালী) ৈা  

ডৈকল্প  ইংৰাজী  
ৰসায়ন ডৈজ্ঞান  

গডণত  
পডৰ্েশ ডশিা  

 (মাত্ৰ প্ৰথম ৈৰ্ষৰ ৈা্ৈ) 
জীৈ ডৈদ্যা  / কডিউতাৰ ডৈজ্ঞান আৰু 

প্ৰৰ্য়াগ 

উচ্চতৰ মাধ্যডমক (ৈাডণজয) 
ৈাধ্যতামযলক ডৈৰ্য় 

ইংৰাজী ডহচাৈ পৰীিা  
MIL (অসমীয়া / ডহন্দী / ৈাংলা / শ্ৰনপালী) ৈা  

ডৈকল্প  ইংৰাজী  
ৈযেসায় অধ্যয়ন  
অথষ ডৈজ্ঞান 

পডৰ্েশ ডশিা  
(মাত্ৰ প্ৰথম ৈৰ্ষৰ ৈা্ৈ) 

গডণত 

পাঠ্যক্ৰমৰ সডৈ্শৰ্  : 
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ক)  ডিগবৈ মহাডৈদযালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যডমক প্্ৰথম (২০২০-২১) ৈৰ্ষত (কলা, ডৈজ্ঞান আৰু ৈাডিজ্য শাখাত) নাম 
ভ্ডতষ ৰ ৈাবৈ আগ্ৰহী প্ৰাথীসকবল মহাডৈদযালয়ৰ যেৈছাইট www.digboicollege.edu.in ৈা 
www.digboicollege.com লগইন কডৰৈ লাডগৈ । 

খ)  প্ৰাথী সকবল ডনজ্ৰ সম্পযিষ নাম্, ৈযেহাৰকাৰী নাম্, পাছ্েিষ  আৰু মৈাইল নম্বৰ সডিডেষ্ট কডৰ নামভ্ডতষ  পবটষ লত 
লগইন কডৰৈবল পঞ্জীয়ন কডৰৈ লাডগৈ । যতওঁবলাকৰ একাউণ্ট সডিয় কডৰৈৰ ৈাবৈ পঞ্জীয়নভ্য ক্ত মৈাইলত লাভ্ 
কৰা “সডিয়কৰি যকাি” সডিডেষ্ট কডৰৈ লাডগৈ  |  

গ)  সডিয়্কৰিৰ ডপছত প্ৰাথী সকবল ডনজ্ৰ ৈযেহাৰকাৰী নাম্ আৰু পাছ্েিষ  ৈযেহাৰ কডৰ লগইন কডৰ অনলাইন 
আবৈদন পত্ৰত সঠিক আৰু  বথাপ ুক্ত তথযবৰ পযৰি কডৰৈ লাডগৈ ।  

ঘ)  প্ৰাথী সকবল ড্্ৰপ িাউন তাডলকাৰ পৰা আেশযকীয় যেিী আৰু শাখা ডনৈষাচন কডৰৈ লাডগৈ ।  
ঙ)  আবেদনকাৰী সকবল সডিডেষ্ট কৰা তথযসমযহ দাডখল কৰাৰ আগবলবক পৰেতী লগইন সমযহত সংৰিি আৰু 

প ষাবলাচনা কডৰৈ পাডৰৈ । ডকন্ত দাডখল কৰাৰ ডপছত তথয সম্পাদনা কৰা সম্ভে নহ্’ৈ ।   

চ)  আবেদনকাৰী সকবল অনলাইন আবেদন পত্ৰ সফল ভ্াবে দাডখল কৰাৰ ডপছত এখন প্ৰাডি স্বীকাৰ পত্ৰ আৰু 
একক আবেদন নম্বৰ শসবত আবেদন পত্ৰ সৃডষ্ট হ্’ৈ । প্ৰাথীসকবল ভ্ডেৰ্যতৰ প্্ৰসংগ / প্্ৰমািীকৰিৰ ৈাবৈ দুবয়াখন 
ডপ্ৰণ্ট কডৰ ৰাডখৈ লাডগৈ ।   

ছ) অনলাইন আবেদন পত্ৰ দাডখল ডনবজ্ ডনবজ্ অডন্তম ডদনা ৈন্ধ শহ  াৈ ।  
জ)  নামভ্ডতষ  সমযহ নামভ্ডতষ  সডমডতবয় য াগযতাৰ ডভ্ডত্তত ৈাডন্ধ ডদয়া ডনয়ম, চৰকাৰৰ সংৰিি নীডত আৰু লভ্য 

আসনৰ সংখযা অনু ায়ী হ্’ৈ ।   
ঝ)  অস্থায়ীভ্াবে ডনৈষাডচতৰ তাডলকা মহাডৈদযালয়ৰ যেৈছাইটত অডধ্সযডচত কৰা হ্’ৈ । অস্থায়ীভ্াবে ডনৈষাডচত প্ৰাথীবয় 

নামভ্ডতষ  ডনডিত কডৰৈৰ ৈাবৈ পঞ্জীয়নভ্য ক্ত মৈাইল/ ই-যমইল / পঞ্জীয়নভ্য ক্ত একাউণ্টত ৈাতষ া আৰু ডলংক লাভ্ 
কডৰৈ ।  

ট)  অস্থায়ীভ্াবে ডনৈষাডচত প্ৰাথীবয় নামভ্ডতষ  ডনডিত কডৰৈৰ ৈাবৈ ডনধ্ষাডৰত প্ৰ-পত্ৰত  (নামভ্ডতষ  প্ৰ-পত্ৰৰ লগত 
সংলগ্ন) প্ৰাথী আৰু ডপতৃ-মাতৃৰ  যঘাৰ্িাপত্ৰ আৰু চুডক্তপত্ৰ দাডখল কডৰৈ লাডগৈ ।  

ঠ)  ড সকল অস্থায়ীভ্াবে ডনৈষাডচত প্ৰাথীবয় য াগযতা আৰু নামভ্ডতষ ৰ গুৰুত্্বপযিষ ভু্ল তথয দাডখল কবৰ আৰু মযল দডলল 
 থাসময়ত (সাধ্াৰি যেিী সমযহৰ সময়ত) দাডখল কডৰৈবল ৈযথষ হ্ ’য়, যতওঁ যলাকৰ আসন ৈাডতল হ্’ৈ আৰু 
যকাবনা প্ৰাথষনা গ্্ৰহি কৰা নহ ’ৈ ।     

আ্েদ্ন প্ৰ-পত্্্ৰৰ  সস্ত আপ্লাি কডৰৈলগীয়া দ্ডলল সমযহ্:   

তলত ডদয়া দডলল সমযহ pdf  ৈা  jpg  আকাৰত নামভ্ডতষ  প্্ৰ-পত্ৰৰ লগত আপবলাি কডৰৈ লাডগব্:  

১] প্ৰাথীৰ যশহতীয়া পাৰপত্ৰ আকাৰৰ ফবটা  
২] উত্তীিষ যহাো অডন্তম পৰীিাৰ Mark sheets  

৩] উত্তীিষৰ প্্ৰমাি পত্ৰ  
৪] ৈয়সৰ প্্ৰমাি পত্ৰ (জ্িৰ প্্ৰমাি পত্ৰ / প্্ৰবেশ পত্ৰ) 

৫] প্ৰব্ৰজ্ন ৈা স্থানান্তৰ প্্ৰমাি পত্ৰ  ডদ আৱ্শশযক হ্ ’য়  
৬] জ্াডতৰ প্্ৰমাি পত্ৰ  ডদ আবছ  
৭] Gap period প্্ৰমাি পত্ৰ ,  ডদ আৱ্শশযক হ্’য়  
৮] প্ৰাথী আৰু ডপতৃ-মাতৃৰ Scanned চহী  

 

ডৈ: দ্ৰ: অস্থায়ীভ্াবে ডনৈষাডচত প্ৰাথীবয় সকবলা প্ৰাসংডগক দডললৰ মযল আৰু ফবটাকডপ সাধ্াৰি যেিী সমযহৰ 
সময়ত দাডখল কডৰৈ লাডগৈ ।   

 

নামভডতষ ৰ  প্ৰণালী  

 

ডিগবৈ মহাডৈদ্যালয়ৰ ২০২০-২১ ৈৰ্ষৰ নামভডতষ ৰ আ্েদ্নৰ ডৈকল্প পদ্ধডত নাই আৰু 
মহাডৈদ্যাল্য় উ্েডখত পদ্ধডতৰ ৈা্দ্ শ্ৰকা্না আ্েদ্ন পত্ৰ গ্ৰহণ নক্ৰ । 
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ক] মহাডৈদ্যালয় ইউডনফমষ : 
 

১. শ্ৰ াোলীৰ ইউডনফমষ : 
 মুগা ৈা মুগা ৰঙৰ যমবখলা, আকাশ নীলা পাৰী ডদয়া ৈগা চাদৰ আৰু ৈগা ব্লাউজ্, ক’লা 
যজ্াতা ৈা     

 আকাশ নীলা পাৰী ডদয়া শাৰীৰ শসবত ৈগা ব্লাউজ্, ক’লা যজ্াতা ৈা আকাশ নীলা কাডমজ্, ৈগা 
দুপাত্তাৰ শসবত ৈগা যচলুোৰ আৰু ক্ ’লা যজ্াতা  (যলডগংস অনুবমাডদত নহ্’য়) 

   

২.  লৰাৰ ইউডনফমষ : 
 ক্’লা ৰঙৰ আনুষ্ঠাডনক যপণ্ট, ৈগা কাডমজ্ (ক্’লা যৈল্্ট,  ডদ ৈযেহাৰ কবৰ), ক্’লা যজ্াতা  

 

৩. শীত কালৰ ৈা্ৈ অডতডৰক্ত ইউডনফমষ : 
  শ্ৰ াোলীৰ ৈা্ৈ: ক্’লা গৰম যচালা/ ক ’লা ঊিৰ ব্লাউজ্   

 লৰাৰ ৈা্ৈ: ক্’লা চুবেটাৰ (V-গলৰ)  

 

খ]  পডৰচয় পত্ৰ: 

 

প্্ৰবতযক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মাত্ৰ এৈছৰৰ ৈাবৈ শৈধ্ পডৰচয় পত্ৰ ডৈতৰি কৰা হ্ ’য় । পডৰচয় পত্ৰ িডত হবল 
এবকধ্ৰিৰ পডৰচয় পত্ৰ আবৈদন আৰু ১০০ টকা মাচুলৰ ডৈডনময়ত ডদয়া হ্ ’য় ।    

 

ডৈ: দ্ৰ: 
 

 মহাডৈদযালয়ৰ ইউডনফমষ, সঠিকভ্াবে প্ৰদষ ডশত পডৰচয় পত্ৰৰ শসবত শশডিক ৈৰ্ষত পডৰধ্ান কৰাবতা 
প্্ৰবতযক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৈাবৈ ৈাধ্যতামযলক ।   

 ডজ্ন্সৰ দ্বাৰা শতয়াৰ কৰা ইউডনফমষ অনুবমাডদত নহয় ।  

 যকাবনা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মহাডৈদযালয় যচৌহদত ইউডনফমষ আৰু সঠিকভ্াবে প্ৰদষ ডশত পডৰচয় পত্ৰৰ অডেহবন 
প্্ৰবেশ কডৰৈবল ডদয়া নহ্ ’য় ।  

মহাডৈদ্যাল্য়  ডনডদ্ষ্ট কৰা ইউডনফমষ আৰু পডৰচয় পত্ৰৰ  ডনয়মােলী : 


