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NOTIFICATION 

 

এতদ্বারা জামালপরু মহাবিদ্যালয়ে ২০২২-২৩ বিক্ষাির্ষ ে প্রথম সেবমস্টার্র ভবতে হওয়া ছাত্রছাত্রীর্দ্র জানার্না যার্ে সয, 

বিশ্ববিদ্যালর্য়র বিজ্ঞবি অনযুায়ী Registration Cum Enrolment Form পরূণ অনলাইর্ন েম্পন্ন হর্ি এিং ছাত্রছাত্রীরা 

বনর্জর্দ্র Registration Cum Enrolment Form পরূণ কর্র College End এ Submit করর্ত পারর্ি। আগামী 21-10-2022 

তাবরখ সথর্ক 11-11-2022 তাবরয়ের মধ্যে  ছাত্রছাত্রীরা তার্দ্র Form Online এ Submit কর্র এক কবপ Print বনর্য় Hard copy 

টি য়ে কর্লজ সরাল নম্বর বলর্খ তার ের্ে ভবতের রবের্দ্র Xerox Copy ও  বিধ্ে উবিবেে সমে অিসুাধ্র  Documents সহ  

কর্লজ অবির্ে জমা সদ্র্ি। Hard copy জমা িা বিধ্ে Registration approved করা হধ্ি িা । Registration Cum Enrolment 

Form পূরণ কর্র বিধ্ে উবিবখত বনবদ্েষ্ট বিধ্ি  সিলা 11 টা সথর্ক 3 সটর মধ্যে তার্দ্র বনম্নবলবখত Documents কধ্েজ অবিধ্স 

জমা কধ্র  University’র Registration Cum Enrolment এর কাজ েম্পন্ন করর্ি।  

 

 ছাত্রছাত্রীধ্ির আরও জািাধ্িা যাধ্ে য়য, ভবেির চাোধ্ি য়য বিষে থাকধ্ি একমাত্র য়সই বিষে বিধ্ে Form পূরণ করধ্ে 

হধ্ি। ছাত্রছাত্রীরা অিোইধ্ি বিধ্জ Registration  ডািা বিোপ কধ্র ভাধ্োভাধ্ি য়চক কধ্র সািবমি করধ্ি, োরা য়যি 

বিধ্জধ্ির েথে যথাযথ ভাধ্ি বিোপ কধ্র ।,ভূে েথে, ভুে বিষে বিধ্ে  Registration িাবেে হধ্ি োর জিে কধ্েজ 

কেত িপক্ষ য়কাি ভাধ্িই িােী থাকধ্ি িা।  

 

  সকে ছাত্রছাত্রীধ্ক   অিোইধ্ি Registration Cum Enrolment Form পূরণ কধ্র,   আগামী 03-11-2022 োবরে 

য়থধ্ক  12-11-2022 োবরধ্ের মধ্যে কধ্েজ অবিধ্স বিন্ট আউি  Hard copy জমা করধ্ি।  

 

যে সকল নথি কললজ অথিলস জমা করলে হলে এেং Online’র মাধ্যলম আপললাড করলে হলে। 

 

1. মাযেবমধ্কর  Admit Card & Marksheet  

2. উচ্চমাযেবমধ্কর  Admit Card & Marksheet  

3. H.S. registration certificate 

4. Colour Passport Size Photo  

5. কধ্েজ য়ভবরিাধ্েড বসে য়িওো Admission বরবসভ কবপ  

6. কাস্ট ও িবেিন্ধী সাটিিবিধ্কি (যবি িধ্যাজে হে)  

7. আযার কাডি   

8. Registration Cum Enrolment FEES PAYMENT CHALAN HARD COPY 

   

উবিবেে Documents এর য়জরক্স কবপ কধ্েজ অবিধ্স বিন্ট আউি Hard Copy’র সাধ্থ জমা করধ্ে হধ্ি।  

 

Registration Fee:- 290/- টাকা সকলের জন্য। কলেজ Website https://www.jamalpurmahavidyalaya.net/  

এর মাধ্যলম Registration Fee পেলমন্ট করলে হলে।   

 

যে থলংলকর মাধ্যলম  ছাত্রছাত্রীলের Registration Cum Enrolment Form করলে হলে। 

  

2022-23 Registration cum Enrollment Students Registration Link: 

https://www.digialm.com:443//EForms/configuredHtml/1254/3253/Registration.html 

 

2022-23 Registration cum Enrollment Students Login Link: 

https://www.digialm.com:443//EForms/configuredHtml/1254/3253/login.html 

 

2022-23 Registration cum Enrollment Students FEES PAYMENT Login Link: 

https://jamalpur.feespayment.in/student_login.aspx 

 

 

  N.B: য়য য়কাি ছাত্রছাত্রী পূধ্ি ি Registration (2019 এর মধ্যে) কধ্র থাধ্ক এিং আিার িেুি কধ্র Semester-I এ ভবেি হধ্েধ্ছা 

য়সই সকে ছাত্র ছাত্রী অিোইধ্ি Registration করধ্ে পারধ্ি িা,  োরা য়যি পূধ্ি ির Registration সাটিিবিধ্কি  ও অিোিে িবথ 

সহ আগামী 04-11-2022 োবরধ্ের মধ্যে অিশ্েই কধ্েজ অবিধ্স জমা য়িে।  

 

 

                                 Sd/- 

                                                                               Binoy  Halder 

                                                                            Teacher-in- charge 
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