বিজ্ঞবি
তাবিখ: ০৮.০৯.২০২২

এতদ্বািা মাথাভাঙ্গা কলেলেি ২০২২–২৩ বিক্ষািলষে ি প্রথম সেলমস্টালি ভবতে হওয়া
েকে ছাত্র/ছাত্রীলেি উলেলিে িো হলে সে, বিম্নবেবখত েময়েূচী অিুোয়ী ডকুলমন্ট
সভবিবিলকিি কিা হলি। অবত অিিেই উক্ত বেলি বিক্ষাথীলক উপবিত সথলক িীলচ
সেওয়া েময়েূচী ও তাবেকা অিুোয়ী প্রলয়ােিীয় ORIGINAL এিং XEROX COPY
বিলয় আেলত হলি। মূে িবথ োচাইকিলেি েময় েবে সকালিা প্রকাি অেঙ্গবত পাওয়া
োয় তলি েংবিষ্ট প্রাথীি ভবতে িাবতে কলি, ভবতে বি িালেয়াি কিা হলি।

ডকুলমন্ট সভবিবিলকিলিি েময়েূচী
সকালেে ি িাম

তাবিখ

HONOURS

19.09.2022 to 21.09.2022 েকাে ১১.৩০ – বিলকে ৪টা

(B.A/B.Sc/B.Com)

েময়

PROGRAM(GENERAL) 22.09.2022 to 24.09.2022 েকাে ১১.৩০ – বিলকে ৪টা
(B.A/B.Sc/B.Com)

কলেলেি সিাটিি সিালডে ডকুলমন্ট সভবিবিলকিলিি েিে রুম িম্বি সেওয়া থাকলি।
বিক্ষাথীলক তা সেলখ বিবেে ষ্ট সভবিবিলকিি রুলম চলে সেলত হলি।

ডকুলমন্ট সভবিবিলকিলিি েময় প্রলয়ােিীয় িবথি তাবেকা :
মূে িবথ োচাইলয়ি েময় (At the time of Verification) েলঙ্গ বিম্নবেবখত Original
Documents-গুবে সেখালত হলি।
১) েথােথভালি পূিে কিা আলিেিপলত্রি(Application form) এি মুবিত কবপ।
২) ভবতেি টাকা েমা সেওয়াি িবেলেি Applicant এিং College copy। অিােে সথলক
অিালেে িা সপ্রাগ্রাম সথলক অিােে সকালেে পবিিতেি হলে েুলটা Subject – এি সপলমন্ট
বিবেপ্ট ।

৩) H.S িা েমতু েে পিীক্ষাি মাকেেীট।
৪) মাধ্েবমক অোডবমট কাডে/োটিেবিলকট (িয়লেি প্রমাে বহলেলি)।
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৫) (েবে থালক)ছালত্রি বিেস্ব োবতগত িংোপত্র / বপ.এইচ োটিেবিলকট(Caste / PH
Certificate)। েিকািী বিয়ম অিুোয়ী উপেুক্ত কততে পলক্ষি কাছ সথলক সিওয়া
িংোপত্রই গ্রহেলোগে হলি।
৬) েবে সকালিা ছাত্র/ছাত্রী ইবতমলধ্েই অিে কলেলে ভবতে হলয় থালক। িতেমালি এই
কলেলে পড়লত চাইলে প্রাথীলক িবথ োচাইলয়ি েময় উক্ত কলেলেি িাবতলেি
িংোপত্র(Cancellation Certificate) েমা বেলত হলি।

মূে িবথ োচাইলয়ি েময় বিম্নবেবখত স্ব-প্রতেবয়ত(Self Attested)
প্রবতবেবপ(Xerox) েমা বেলত হলি –
১. H.S িা েমতু েে পিীক্ষাি মাকেিীট(উভয় পালি)।
২. মাধ্েবমক অোডবমট কাডে/োটিেবিলকট (িয়লেি প্রমাে বহলেলি)।
৩. েিকািী বিয়ম অিুোয়ী উপেুক্ত কততে পলক্ষি কাছ সথলক সিওয়া ছালত্রি বিেস্ব োবতগত
িংোপত্র/ বপ.এইচ োটিেবিলকট(Caste / PH Certificate)।
 মূে িবথ োচাইকিলেি েময় েবে সকালিা প্রকাি অেঙ্গবত পাওয়া োয় তলি েংবিষ্ট
প্রাথীি ভবতে িাবতে কলি, ভবতে বি িালেয়াি কিা হলি।
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