
 
বলাগড় িবজয়কৃ  মহািবদ ালয় 

এই মহািবদ ালয় 2020-21 িশ াবেষ ভিত হওয়া থম সেম াের ছা -ছা ীেদর জন   

িব ি  
এত ারা এই মহািবদ ালয় 2020-21 িশ াবেষ ভিত হওয়া থম সেম াের ছা -
ছা ীেদর াত করা হে  য, আগামী 03-12-2020 তািরখ থেক কেলেজর 
ওেয়বসাইেট কািশত তািলকা অনুযায়ী িনিদ  ছা -ছা ীেদর িনিদ  িদেন কেলেজ 
এেস তােদর সম  Documents Verify করেত হেব । Documents Verification স ূণ  
হেল অ াডিমশন েসস কমি ট হেব এবং তারপর Identity Card সং হ করেত 
হেব। Documents Verification স ূণ  হেল িসেলবাস, কাস  স ীয় 
কাগজপ ,কেলেজর িবিভ  পিরেষবা সং া  তথ  ও আিধকািরকেদর ফান 
না ার দওয়া হেব এবং কেলেজর িনয়ম নীিত সং া  তথ  দওয়া হেব। 
 
 
য সম  Document এর Original দখােত হেব এবং এক Set Xerox Copy জমা িদেত হেব স েলা নীেচ 

িলেখ দওয়া হল। 

 

1. Online Application Form এর Original এবং Xerox Copy  

2. Admission Fee জমা দওয়া Bank চালােনর Original এবং Xerox Copy 

3. মাধ িমেকর Admit Card এর Original এবং Xerox Copy 

4. মাধ িমেকর Mark Sheet এর Original এবং Xerox Copy 

5. উ  মাধ িমেকর Mark Sheet এর Original এবং Xerox Copy 

6. ( School Leaving Certificate (Original)  

7. Caste Certificate  Original এবং Xerox Copy 

 

ছা -ছা ীেদর িনিদ  িদেন কেলেজ আসেত হেব এবং অবশ ই Document Verification কিরেয় Identity 
card িনেয় যেত হেব। য সম  ছা -ছা ী Document Verification করােব না তােদর Admission বািতল 
বেল গণ  করা হেব। 
 

 

  

 

১৫.১২.২০২০ থেক অনলাইেন ফা  সিম ার এর াস  হেব। এই িবষেয় িশ ণ িশিবর 
(Online) ১০.১২.২০২০ থেক   হেব 

 

কেরানা মহামারীর জন  Covid-19 আচরণিবিধ মেন িতিদন অ  সংখ ক ছা -
ছা ীেদর মা  পেড় কেলেজ আসেত হেব। কেলেজর গেট থাম াল ানার ( র 

মাপক ) িদেয় ান কের কেলেজ েবশ করেত হেব। সামা জক দূর  (৬ ফুট) বজায় 
রাখেত হেব। 



 

 

িব.এ. জনােরল এর ভিরিফেকশন এর তািরখ ০৮.১২.২০২০ থেক ১২.১২.২০২০ 
পয । িব.এ. জনােরেলর Verification এর িল   ০৭.১২.২০২০ তািরখ  

কািশত হেব 

Date Subjects Time 

03.12.2020 English Hons./Political Science Hons. 11 A.M. 

04.12.2020 Bengali Hons. 11 A.M. 

05.12.2020 History Hons. 11 A.M 

07.12.2020 Geography Hons./Mathematics Hons./Chemistry Hons. /Sanskrit 
Hons./Accountancy Hons. 

11 A.M. 


