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Ref.No:

Date: 26/11/2021

পরিবরতিত ন োটীশ
-:প্রথম নেরমস্টোি (2021-22 বর্ষ ি ) ি
B.A .Sem I (Hons & Gen)

পূিণ

রবশ্বরবদ্যোলয়

REGISTRATION সংক্রান্ত :-

2021-22 শিক্ষাবর্ষরে কর্ের্ে ভশতে হওয়া ছাত্র ছাত্রীর্ের Registration

র র্দ্ি রশত

অ

লোই

মোধ্যর্ম

েম্পন্ন

হর্ব

ছোত্রছোত্রীর্দ্ি জ য ফম ি এি রলংক (র র্ে) নদ্ওয়ো হল। েমস্ত
online

মোধ্যর্ম

registration

ফর্মিি

print

করপ কর্লজ

cash counter-এ শি

েংরিষ্ট

ছাত্রছাত্রীনদ্ি শির্ে

ফম ি পূিণ কির্ত হর্ব। কর্লর্জ নকো

ো । নকবল মোত্র র ম্ন রলরিত তোরিি ও েময় অ ুযোয়ী

এবং

ফম ি

ফম ি পূিণ হর্ব

online

(240/-টোকো) েহ

এ

submit

েমা শেনত

কিো
হর্ব।

ফম ি র র্ভল
ি র্োর্ব পূিণ কির্ত হর্ব। আিও জো োর্ ো হর্ে নয যরদ্ নকো ছাত্রছাত্রী
Registration ফম ি পূিণ
ো কর্ি বো কর্লর্জ জমো ো নদ্য় তোহর্ল নেই ছোত্রছোত্রী
নকো

পিীক্ষোয় বের্ত পোির্ব

ো এবং তোি র্রতি বোরতল 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
ররজের্েসি রফ 240/- টোকো েকর্লি জ য ।
েময় 11.30 নথর্ক 2.30 পযন্ত
ি
29.11.2021 to 01.12.21 All Honours
02.12.2021 to 06.12.2021 General Course,

নয েকল

রথ ফর্মিি ের্ে রদ্র্ত হর্ব বো online মোধ্যর্ম আপর্লোড কির্ত হর্বেঃ-

(i) মোধ্যরমক ও উচ্চমোধ্যরমক এি Admit, Marksheet, registration এবং caste certificate
(xerox) করপ ।
(ii) এক করপ ছরব,স্টযোম্প েোইজ ।
(iii) আধ্োি কোর্ডিি নজিক্স এক করপ।
(iii) র্রতিি রিপ ও কর্লজ নর্রিরফর্কশ এি করপ ।
যরদ্ আর্েি নকো বছি ররজজরেসি করা হর্য়শছে (এই কর্েে বা অিয কর্ের্ে) এবং এ বছি পু িোয় র্রতি
হর্য়র্ছ তোর্দ্ি অরফর্ে নযোেোর্যোে কির্ত বলো হর্ে, তোর্দ্ি ররজজরেসি হর্ব িা শুধু Enrollment হর্ব, পূরর্িা
registration certificate এর নজিক্স এক করপ জমো রদ্র্ত হর্ব।
Sd/Dr.K.C.Mukherjee

Principal
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