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Ref.No:
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ন োটীশ
-:

প্রথম নেমমস্টোর (2021-22 বর্ষ ে ) র REGISTRATION সংক্রান্ত :-

B.A .Sem I (Hons & Gen) 2021-22 শিক্ষাবর্ষরে কর্ের্ে ভশতে হওয়া ছাত্র ছাত্রীর্ের Registration ফম ে পূরণ
মবশ্বমবদ্যোলয় ম র্দ্েমশত অ

লোই

মোধ্যর্ম েম্পন্ন হর্ব। েংমিষ্ট ছোত্রছোত্রীর্দ্র জ য ফম ে এর মলংক (ম র্ে) নদ্ওয়ো

হল। নে েমস্ত ছাত্রছাত্রীরা শির্ে online মোধ্যর্ম registration ফম ে পূরণ করর্ত েোয়, তোরো

কর্লজ cash

counter-এ শি েমা শের্য় ম জ দ্োময়র্ে ফম ে পূরণ করর্ত পোরর্ব, এবং েোরো ম র্জ online এ ফম ে পূরণ করর্ত
পোরর্ব

ো, তোরো কর্লর্জ COVID-19 এর স্বাস্থ্য শবশি মমর্ি, অর্াৎ
ে মোস্ক পর্ে, েযোম টোইজোর বযবহোর কর্র ও দ্ূরে

বজোয় নরর্ে ফম ে পূরণ কর্র জমো মদ্র্ত পোরর্ব। কর্লর্জ েোরো ফম ে পূরণ করর্ব তোর্দ্র আর্ে cash counter এ
240/- টোকো জমো মদ্র্য় ফম ে ম র্য় ঐ ফম ে capital letter ও black ball pen মদ্র্য় পূরণ কর্র, মবল
নদ্মের্য় ঐ মদ্র্ ই অমফর্ে জমো মদ্র্ত হর্ব ।
Link for online Registration cum Erollment for students
https://www.digialm.com:443//EForms/configuredHtml/1254/3253/Registration.html
Link for students login (after submission of Registration cum Enrollment form)
https://www.digialm.com:443//EForms/configuredHtml/1254/3253/login.html
মরজের্েসি মফ 240/- টোকো েকর্লর জ য ।
েময় 11.30 নথর্ক 2.30 পেন্ত
ে
25.11.2021Sem I Hons – BENGALI ,
POL.SCIENCE
26.11.2021 Sem I Hons – HISTORY,
PHILOSOPHY
27.11.2021 Sem I Hons – ENGLISH,
SANSKRIT
29.11.2021 to 06.12.2021 Sem I General Course, প্রমতমদ্ 50 জ কর্র জমো ন ওয়ো হর্ব, counter এ
দ্োাঁেোর্ ো লোই আ ুেোর্র।
নে েকল মথ আ র্ত হর্ব বো online মোধ্যর্ম আপর্লোড করর্ত হর্বেঃ(i) মোধ্যমমক ও উচ্চমোধ্যমমক এর Admit, Marksheet, registration এবং caste certificate
(xerox) কমপ ।
(ii) এক কমপ ছমব,স্টযোম্প েোইজ ।
(iii) আধ্োর কোর্ডের নজরক্স এক কমপ।
(iii) ভমতের মিপ ও কর্লজ নভমরমফর্কশ এর কমপ ।
েমদ্ আর্ের নকো বছর মরজজমেসি করা হর্য়শছে এবং এ বছর পু রোয় ভমতে হর্য়র্ছ তোর্দ্র মরজজমেসি হর্ব িা
শুিু Enrollment হর্ব, পূরর্িা registration certificate এর নজরক্স এক কমপ জমো মদ্র্ত হর্ব।
Form submission হর্ল mobile এ user.id এবং pass word এর message forward হর্ব,েো
বযবহোর কর্র প্রর্তযর্ক নক ফম ে নেক কর্র ম র্ত হর্ব।েমদ্ নকো
মর্ধ্য ম মদ্ে ষ্ট তথয নদ্মের্য় কর্লর্জ এর্ে েংর্শোধ্

ভুল থোর্ক, ফম ে জমো হওয়োর ২ মদ্র্ র

করর্ত পোরর্ব।
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