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Admission Procedure
অনলাইন ফমর্ িফল আপ শুরু হেব কখন
উচ্চ মাধািমক পরীক্ষার েরজাল্ট পৰ্কাশ পৰ্কািশত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মেধ বিঙ্কম সরদার কেলেজর অনলাইন ফমর্
িফলাপ পৰ্িকৰ্য়া শুরু হেব
ফমর্ িফল আপ েশষ হেব - ১২
২ই জুন ( মঙ্গলবার ) েবলা ৯টা
ফমর্ িফল আপ করবার সময় Application Fee কত টাকা জমা িদেত হেব - নগদ ২৫০ টাকা Online Application Fee
ফমর্ িফলআপ করবার কতিদেনর মেধ টাকা জমা িদেত হেব
ফমর্ িফলআপ করবার দু ই িদেনর মেধ
ফমর্ িফলআপ করবার পর Application Fee েকাথায় জমা িদেত হেব
Axis Bank (Canning Branch)
Axis Bank (Canning Branch) নগদ ২৫০ টাকা জমা েদওয়ার েশষ সময়সীমা কখন
১২
২ই জুন ( মঙ্গলবার ) দু পুর ২টা
Application Fee ২৫০ টাকা জমা না িদেল িক হেব
আেবদনকারী এই ২৫০ টাকা জমা না িদেল েমিরট িলেষ্টর জেন নাম িবেবিচত হেব না
ফমর্িট কখন বািতল হেত পাের
ফমর্ িফলআপ করবার সময় ইচ্ছাকৃত বা অিনচ্ছাকৃত ভােব েকান ভুল তথ িদেল ফমর্িট বািতল হেব verification এর
িদন । তাই ফমর্ িফলআপ করবার সময় সিঠক তথ েদওয়া হল িকনা তা বাের বাের যাচাই কের িনেত হেব
ফমর্ িফলআপ করবার পর িক িক করেত হেব
1. Application Form এর িতন কিপ িপৰ্ন্ট আউট িনেত হেব এবং verification এর িদন এই িতন
কিপ িপৰ্ন্ট আউট কেলেজ িনেয় আসেত হেব
a. একিট কিপ কেলজ েগেট িসিকউিরিটর কােছ িদেত হেব
b. বািক দু িট কিপ িনেয় কেলেজর
কেলেজর verification কাউন্টাের উপিস্থত হেত হেব
c. verification কাউন্টাের একিট কিপ কেলজ িনেয় েনেব
d. অন কিপিট িনেজর কােছ েরেখ িদেত হেব
2. Print out of Application Fees Receipt এই চালান িনেয় কািনং Axis Bank এ েযেত হেব h
ফমর্ িফলআপ করবার দু ই িদেনর মেধ এবং ওই বােঙ্ক নগদ ২৫০ টাকা জমা িদেত হেব h িতনেট কিপর
মেধ বাঙ্ক দু িট কিপ িনেজেদর কােছ েরেখ েদেব এবং একিট কিপ আেবদনকািরর কােছ রাখা হেব । ei
কিপ হারােল admission এর সু েযাগ েথেক বিঞ্চত হেব
েমিরট িলেষ্ট নাম আেছ িকনা কখন জানা যােব
যা এবং িকভােব জানা যােব
যা ?
কখন জানা যােব

িকভােব জানা যােব

১৫ই জুন

কেলজ ওেয়বসাইট েথেক ও কেলজ েনািটশ েবাডর্ েথেক

েমিরট িলেষ্ট নাম আেছ এরকম সকল আেবদনকািরই িক ভিত্তর্র জন িবেবিচত হেবেমিরট
েমিরট িলেষ্ট নাম থাকেলই
ভিত্তর্ িনিশ্চত নয়h আসন সংখা সীিমত।
সীিমত যতক্ষণ পযর্ন্ত আসন থাকেব েমিরট িলষ্ট অনু যায়ী ভিত্তর্ হেবh

েকান িবষেয় কেব Verification
িবষয়

Verification এর Verification এর জেন কেলেজ এেস েপৗছােনার সময়
িদন

বাংলা অনাসর্

২০ জুন বু ধবার

 9 
 10        । 10    я
 n     । e   e

 

এডুেকশন

২০ জুন বুধবার


! ! 12.30 
 1.30        । 1.30 
  я  n     । e   e

 
 9 
 10        । 10    я
 n     । e   e

 

অনাসর্
ইংেরিজ অনাসর্

জুন

২১
বৃ হস্পিতবার

ইিতহাস অনাসর্

জুন

২১
বৃ হস্পিতবার

পিলিটকাল

২২ জুন শুকৰ্বার

সােয়ন্স অনাসর্
সংস্কৃত অনাসর্

২২ জুন শুকৰ্বার

েমিরট িলেষ্টর

২৩ জুন শিনবার

১ - ৪০০
েমিরট িলেষ্টর


! ! 11.30 
 12.30        । 12.30 
  я  n     । e   e

 
 9 
 10        । 10    я
 n     । e   e

 

২৪ জুন রিববার

 9 
 10        । 10    я
 n     । e   e

 

২৫ জুন েসামবার

 9 
 10        । 10    я
 n     । e   e

 

৪০১-৭০০
েমিরট িলেষ্টর


! ! 11.30 
 12.30        । 12.30 
  я  n     । e   e

 
 9 
 10        । 10    я
 n     । e   e

 

৭০০ এর পর

আসন সংখা সীিমতh আসন সংখা পূ ণর্ হেয় েগেল আর ভিতর্ েনওয়া হেব নাh
২৬েশ জুন (মঙ্গলবার)

২৬েশ জুন (মঙ্গলবার)

২৬েশ জুন (মঙ্গলবার)

২৬েশ জুন
(মঙ্গলবার)

িবএসিস (অনাসর্)

িবএসিস (পাশ)

িবকম (অনাসর্)

িবকম (পাশ)

সকাল ৯টা েথেক ১০টার

সকাল ১১টা েথেক ১২টার

দু পুর ১২টা েথেক ১ টার মেধ

দু পুর ১টা েথেক

মেধ েপঁৗছেত হেব h

মেধ েপঁৗছেত হেব h

েপঁৗছেত হেব h

২ টার মেধ
েপঁৗছেত হেব h

