B.COM. HONS & GENERAL ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION
A Candidate who has passed the Higher Secondary (10+2) or its equivalent Examination is eligible to seek
admission to the 1st Semester of the 3 yr B.Com(Honours/General) course of studies provided he/she has also
passed in English having full marks not being less than 100 .
a)A Candidate taking up B.Com Honours course in a subject must have obtained:
i)A minimum of 50%marks in the aggregate and 45%marks in the subject or related subject at the previous
qualifying examination. OR 55%marks in the subject or related subject at the previous qualifying examination.
b)However, candidates belonging to the Schedule Caste or Schedule tribe Community taking up Honours Course
of Study must have obtained a minimum of 40%marks in the aggregate or 40%marks in the subject or related
subject at the previous qualifying examination, as the case may be.
A candidate opting for BCom General Course must have passed the 10+2 examination. S/he must have passed
in the subjects or related subjects s/he wants to take up in BCom General.
A candidate cannot select and study a subject or related subject s/he has NOT passed in last qualifying
examination.
* Candidates who have passed the Higher Secondary (10+2) Vocational Examination in Business & Commerce
conducted by the West Bengal State Council of Vocational Education and Training shall be eligible to seek
admission to the B.Com(General) 1st year course of studies under the university.
FINAL MERIT LIST WILL BE PREPARED ON THE BASIS OF MARKS OBTAINED & SUBMITTED.
IF DOCUMENTS ARE FOUND FALSE/WRONG, ADMISSION MAY BE CANCELLED
ক োন ছোত্র/ছোত্রী যিযন উচ্চ মোধ্যযম (১০+২) বো সমতু ল পরীক্ষোয় পোশ রররছন এবং ঐ পরীক্ষোরত ইংররজি (পূর্ মোন
ণ
১০০ এর ম
হরল চলরব নো) যবষরয় পোশ রর থোর ন তরব যতযন ৩ বছররর যব. ম. (অনোস/ণ কিনোররল) ক োরসরণ ১ম বরষ আরবদরনর
ণ
িনয কিোগ্য
বরল যবরবযচত হরবন।
এ িন আরবদন োরীর B Com Hons যনরত কগ্রল যনম্নযলযিত কিোগ্যতোমোন থো রত হরবেঃ
* ) সোধ্োরর্ প্রোথীর কক্ষরত্র*
১. উচ্চ মোধ্যযম বো সমতু ল পরীক্ষোয় সবরমোট
ণ
নযযনতম ৫০% নম্বর এবং সংযিষ্ট /সম্পয ত
ণ যবষরয় অন্তত ৪৫ % নম্বর কপরত হরব।
অথবো,
২.উচ্চ মোধ্যযম বো সমতু ল পরীক্ষোয় সংযিষ্ট /সম্পয ত
ণ যবষরয় ৫৫% নম্বর কপরত হরব।
*ি) তপযশযল িোযত/উপিোযত প্রোথীর কক্ষরত্র*
উচ্চ মোধ্যযম বো সমতু ল পরীক্ষোয় সবরমোট
ণ
নযযনতম ৪০% নম্বর অথবো,সংযিষ্ট /সম্পয ত
ণ যবষরয় অন্তত ৪০% নম্বর কপরত হরব।
এ িন আরবদন োরীর B Com GENERAL যবষয় যনরয় ভযতণ হরব, তোর 10+2 পরীক্ষো পোস ররত হরব এবং তোর পছরের যবষরয়
তোর

10+2 পরীক্ষোয় অবশযই পোস

ররত হরব।

িযদ তোর পছরের /সম্পয ত
ণ যবষরয় তোর পোস নম্বর নো থোর

, কসই যবষয় যনরয় কস BCom General পড়রত পোররব নো।

*পজিম বঙ্গ রোিয বৃযিমূল যশক্ষো ও প্রযশক্ষর্ পষদ*
ণ (West Bengal State Council of Vocational Education and Training)
পযরচোযলত Business & Commerce যনরয় উচ্চ মোধ্যযম বৃযিমূল পরীক্ষো (১০+২) যিযন উিীর্ হরয়রছন
ণ
যতযন এই যবশ্বযবদযোলরয়র
অধ্ীরন ৩ বছররর যব. ম. কিনোররল ক োরসরণ ১ম বরষ আরবদরনর
ণ
িনয কিোগ্য বরল যবরবযচত হরবন।

চূ ড়ান্ত মেধ়া ত়ালিক়া জে়া মেওয়া নম্বর লিলিতত প্রস্তু ত কর়া হতে। যলে ডকুতেন্টগুলি লেথ্য়া / িুি হয, অ্য়াডলেশন ে়ালতি হরব।

