বি ম সরদার কেলজ
Online Admission 2017
অনলাইেন ফম িফল আপ করবার সময়সীমা
ফম িফল আপ

– ৩১ই ম (বুধবার) বলা ৮টা

ফম িফল আপ শষ – ১২ই জুন ( সামবার) বলা ৯টা

ফম িফলআপ করবার দুই িদেনর মেধ Axis Bank (Canning Branch) নগদ ২০০ টাকা (Application Fee) জমা
িদেত হেব । আেবদনকারী এই ২০০ টাকা জমা না িদেল মিরট িলে র জেন নাম িবেবিচত হেব না
য সকল আেবদনকারী ১২ই জুন ( সামবার) ফম িফল আপ করেব তােদর Axis Bank (Canning Branch) নগদ ২০০
টাকা (Application Fee) জমা িদেত হেব ওই িদন বলা বােরাটার মেধ ।

ওেয়বসাইেটর (কানা ও টিল হ*লাইন ন+র
ওেয়বসাইট- www.bscadmission.in

হ*লাইন - 8170044051

ফম- কখন বািতল হেত পাের
ফম িফলআপ করবার সময় ই0াকৃত বা অিন0াকৃত ভােব কান ভুল তথ4 িদেল ফম- বািতল হেব verification এর
িদন । তাই ফম িফলআপ করবার সময় স%ক তথ

দওয়া হল িকনা তা বাের বাের যাচাই কের িনেত হেব ।

ফম িফলআপ করবার পর িক িক করেত হেব
যখন সব তথ স%কভােব দওয়া হেয় যােব তখন আেবদনকািরেক দুই ধরেনর ি56আউট িনেত হেব
1.

Two copies Printout of Application Form

দুই কিপ ি+, আউট িনেজর কােছ রাখেত হেব এবং verification এর

িদন এই Application Form দুই কিপ ি+, আউট িনেয় কেলেজ আসেত হেব ।
2. Print out of Application Fees Receipt

এই চালান িনেয় ক ািনং Axis Bank এ যেত হেব । ফম িফলআপ

করবার দুই িদেনর মেধ এবং ওই ব াে: নগদ ২০০ টাকা জমা িদেত হেব ।

িতনেট কিপর মেধ ব া: দু; কিপ

িনেজেদর কােছ রেখ দেব এবং এক; কিপ আেবদনকািরর কােছ রাখা হেব

মিরট িলে8 নাম আেছ িকনা কখন জানা যােব এবং িকভােব জানা যােব ?
কখন জানা যােব

িকভােব জানা যােব

১৬ই জুন বলা ১২ টা

কেলজ ওেয়বসাইট থেক ও কেলজ না;শ বাড থেক

মিরট িলে8 নাম আেছ তােদর িক করেত হেব ?
মিরট িলে নাম আেছ এমন সকল আেবদনকািরেক িনিদ িদেন কেলেজ আসেত হেব এবং কেলজ কতৃ পA Bারা তার সকল
মাCিশট ও সা;িফেকট যাচাই করােত হেব । য সকল DEতবপূণ নিথপH সেI কের আনেত হেব তা হল
1. মাধ িমক ও উJমাধ িমেকর মাCিশেটর (আসল এবং এক কিপ জরC)
2. মাধ িমেকর Admit Card (আসল এবং এক কিপ জরC)
3. SC/ ST/ OBC Certificate issued by MLA/ MP/ SDO/ Zilla sabhadipati/ Panchayat samiti- Sabhapati/
Gram Panchayat – pradhan along with parent’s caste certificate (আসল এবং এক কিপ জরC)
4. Application Fees Receipt (আসল এবং এক কিপ জরC)
5. Application Form (দুই কিপ ি+, আউট)
6. Mু ল িলিভং সা;িফেকট (আসল)
7. ছিব (দুই কিপ)
8. আধার কাড

মিরট িলে8 নাম আেছ এরকম সকল আেবদনকািরই িক ভি>র জন4 িবেবিচত হেব
মিরট িলে

নাম থাকেলই ভিN িনিOত নয়। আসন সংখ া সীিমত। যতAণ পযP আসন থাকেব মিরট িল

অনুযায়ী ভিN হেব।

কান িবষেয় কেব Veri ication

২১ শ জুন (বুধবার)

বাংলা অনাস

সময় ১০.৩০ - ১:৩০
হািজরার সময় ১০:০০

এডু েকশন অনাস

সময় ২:০০ -

৪:০০

হািজরার সময় ১:৩০

২২ শ জুন

(বৃহAিতবার)

ইংেরজী অনাস

সময় ১০.৩০ - ১২:৩০,
হািজরার সময় ১০:০০

ইিতহাস অনাস

সময় ১:০০ - ৩:৩০
হািজরার সময় ১২:৩০

২৩ শ জুন ( Bবার)

পিল;কাল সায়T অনাস

সময় ১০:৩০ - ১২:৩০,
হািজরার সময় ১০:০০

সংMৃ ত অনাস

সময় ১:০০ - ৩:৩০
হািজরার সময় ১২:৩০

২৪ শ জুন (শিনবার)

িব এ পাশ – মিরট িলে র ১ থেক সময় ১০.৩০ - ৩.০০
+থম ৪০০ জন

২৫ শ জুন (রিববার)

িব এ পাশ – মিরট িলে র ৪০১ সময় ১০.৩০ - ৩.০০
থেক ৭০০ জন

২৭ শ জুন (মFলবার)

হািজরার সময় ১০:০০

িব এ পাশ – মিরট িলে র বািক সময় ১০.৩০ - ৩.০০
সকেল (যতAণ িসট থাকেব)

২৮ শ জুন (বুধবার)

হািজরার সময় ১০:০০

িবএসিস (অনাস)

হািজরার সময় ১০:০০
১০:৩০ to ১২:৩০,
হািজরার সময় ১০:০০

িবএসিস (পাশ)

১২:৩০ to ১:৩০,
হািজরার সময় ১২:০০

িবকম (অনাস)

১:৩০ to ২:৩০,
হািজরার সময় ১:০০

িবকম (পাশ)

২:৩০to ৩:৩০,
হািজরার সময় ২:০০

Veri ication এর পর আেবদনকািরেক িক িক করেত হেব
ভিরিফেকশন হেয় যাওয়ার পর সইিদনই আেবদনকািরেক Subject Combination চয়ন করেত হেব এবং টাকা জমা িদেয়
Admission িনেয় িনেত হেব না হেল ভি>র সুেযাগ আর থাকেব না ।

