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NOTICE

বর্মান
ধ
ববশ্বববদ্যালয়ের বনয়দ্ধ বিকা অনুযােী (RC/Regn. & Mign/Cir/21-22/154 dated 27.09.2022) মহাববদ্যালয়ের
B.A./B.SC./B.COM. (Hons. & Gen) 2022 - 2023 প্রথম Semester এর সমস্ত ছাত্রছাত্রীয়দ্র জানায়না হয়ে যয
17.10.2022 যথয়ক 31.10.22 তাবরয়ের ময়র্য বনম্নবলবেত Link এ Registration cum Enrolment form সকল
ছাত্রছাত্রীয়দ্র বনয়জয়দ্রয়কই পূরণ করয়ত হয়ব। এই Form পূরণ করার সমে যকায়না প্রকার ভুল করা যায়ব না এবং
Form Fill up সঠিক ভায়ব করয়ত হয়ব। একজন ছাত্রছাত্রী যকবল মাত্র একবারই Registration করয়ত পারয়ব। অসুববর্া
হয়ল কয়লয়জ যযাগায়যাগ করয়ত হয়ব। একই নায়ম একবায়রর যবিী Registration করয়ল তার Registration বাবতল করা
হয়ব। যবদ্ যকউ এই Form Fill up বনবদ্ধ ষ্ট তাবরয়ের ময়র্য না কয়র তাহয়ল যস পরবতী যেয়ত্র Semester - I পরীোর জনয
যকায়না ভায়বই Form Fill up করয়ত পারয়ব না এবং Semester - I পরীোে বসয়ত পারয়ব না। (2022 - 2023 Registration
cum Enrolment students Registration Link: https://www.digialm.com/EForms/configuredHtml/1254/3253/Registration.html
Form পূরণ করার আয়গ College website যথয়ক Student User Manual যদ্য়ে বনয়ত হয়ব।
Registration cum Enrolment Form fill-up করার পয়র তায়দ্র fill-up সঠিক হয়লা বকনা বনয়ম্ন Link এ যদ্েয়ত পারয়ব
Link: https://www.digialm.com/EForms/configuredHtml/1254/3253/login.html
যয সমস্ত ছাত্রছাত্রী অনয যকায়না Board (West Bengal Board বায়দ্ )যথয়ক H.S. পাস কয়রয়ছ তায়দ্রয়ক On-Line এ
Migration Fee (Rs. 100/-) জমা বদ্য়ত হয়ব এবং Original Migration Certificate কয়লজ অবিয়স জমা বদ্য়ত হয়ব।
যয সমস্ত ছাত্রছাত্রীয়দ্র পূয়বইধ বর্মান
ধ
ববশ্বববদ্যালয়ের Registration করা আয়ছ এবং এবছর প্রথম Semester এ ভবতধ
হয়েয়ছ তায়দ্র 12.10.2022 যথয়ক 18.10.2022 তাবরয়ের ময়র্য Original Registration Certificate সহ কয়লজ অবিয়স
যযাগায়যাগ করয়ত হয়ব।
Registration cum Enrolment িম ধ বিলাপ করার পর িম ধ ঠি বপ্রন্ট কয়র কয়লজ অবিয়স Hard Copy Signature সহ
জমা বদ্য়ত হয়ব বনম্ন বলবেত সূবি অনুযােী :Time: 11.00 A.M. to 3.00 P.M.
17.10.2022 - B.A. (Hons) All
18.10.2022 - B.Sc. & B.Com. (Hons & Gen) - All
19.10.2022 - B.A. (Gen) নামের প্রথে অক্ষর অনুযায়ী A থথমে L
20.10.2022 - B.A. (Gen) নামের প্রথে অক্ষর অনুযায়ী M থথমে R
21.10.2022 - B.A. (Gen) নামের প্রথে অক্ষর অনুযায়ী S থথমে Rest
উক্ত তাবরয়ের ময়র্য Hard Copy জমা বদ্য়ত না পারয়ল তায়দ্র আগামী 03.11.2022 যথয়ক 07.11.2022 তাবরে
পযন্ত
ধ Hard Copy জমা যনওো হয়ব।
Principal

