২০২১ -২২ শিক্ষাবর্ষ প্রথম
ে
সের্মস্টার্ে যাো ভশতে হর্ের্ে তার্েে জন্য
শবজ্ঞশি
২০২১ -২২ শিক্ষাবর্ষ ে প্রথম সের্মস্টার্ে সে েকল ছাত্র-ছাত্রী ভশতে হর্ের্ছ
তার্েে ভশতেে ফম,ে সেজীর্েিন ফম,ে টাকা জমা সেওোে চালান ইতযাশে
কর্লর্জ জমা সেওোে েূচী শনর্চ সেওো হল। ভশতেে ফম শনশেে
ে
ষ্ট শিপাটে র্মন্ট
সথর্ক সভশেফাই কর্ে অশফর্ে জমা শের্ত হর্ব।

সয েকল ন্শথ এবং প্রমাণপত্র সেখার্ত এবং জমা শের্ত হর্বেঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৫.

সভশেশফর্কির্নে েমে সেখার্ত
হর্ব
( েমেঃ ১১ টা সথর্ক ৩ সট পেন্ত
ে
)
অযািশমিন ফম,ে সেজীর্েিন
ফম,ে অযাশন্টে্যাশ িং ফম ে
অশেজজনাল উচ্চ মাধ্যশমক
মাকেিীট
টাকা জমা সেওোে চালান
অশেজজনাল কাস্ট োর্টে শফর্কট
( SC/ST/OBC A/ OBC B)
োো পূর্ব সকার্না
ে
কর্লর্জ ভশতে
হর্েশছল তার্েে সেজজর্েিন
োর্টে শফর্কট
অশেজজনাল মাধ্যশমক ও উচ্চ
মাধ্যশমর্কে অযািশমট কািে
এবিং উচ্চ মাধ্যশমক পাি
োর্টে শফর্কট ও স্কুল লীশভিং
োর্টে শফর্কট

ফম জমা
ে
সন্ওোে েূচ েঃ

অশফর্ে জমা শের্ত হর্ব
(েমেঃ ১১.৩০ সথর্ক ৪ সট
পেন্ত)
ে
অযািশমিন ফম,ে সেজীর্েিন
ফম,ে অযাশন্টে্যাশ িং ফম ে
উচ্চ মাধ্যশমক মাকেিীর্টে চাে
(৪) কশপ সজেক্স
টাকা জমা সেওোে চালার্নে েু
(২) কশপ সজেক্স
কাস্ট সের্টে শফর্কর্টে শতন কশপ
সজেক্স
েু ( ২) কশপ সজেক্স

শুধ্ুমাত্র মাধ্যশমক অযািশমট
কার্িেে এক কশপ সজেক্স
এক কশপ ফর্টা

কর্ব কার্েে ফম জমা
ে
সন্ওো হর্ব সেটা শন্র্চ সেওো আর্ে
Stream
Subject
Date
B.A (Hons.)

B.Sc ( Hons.)

B.A (Hons.)

B.Com ( Hons.)

B.A (GEN)

B.Sc. ( Gen )
B.Com (Gen)

Sanskrit (Hons.)
Philosophy (Hons.)
Education (Hons.)
Economics (Hons.)
Geography (Hons.)
Physics (Hons.)
Chemistry (Hons.)
Mathematics (Hons.)
Zoology (Hons.)
Botany (Hons.)
Microbiology (Hons.)
Bengali (Hons.)
English (Hons.)
History (Hons.)
Political Sc. (Hons.)
All Students

As per APPLICATION ID
(অযািশমিন ফর্মেে উপর্ে বাম
শের্ক APPLICATION ID সলখা
আর্ছ।)
219400020 to 219401789
219401790 to 219403952
219403956 to 219406784
219406785 to 219409990
219410008 to 219414929
219414958 to 219415978
All Students
All Students

09.11.2021

09.11.2021

11.11.2021

11.11.2021

Date

12.11.2021
15.11.2021
16.11.2021
17.11.2021
18.11.2021
20.11.2021
20.11.2021
20.11.2021

