NUR MOHAMMAD SMRITI MAHAVIDYALAYA
Duck Banglow, P.O - Ratanpur, Msd
Pin No. 742202
Email- nurmohammad235@rediffmail.com ,Contact no. 9332913919

Ref No…………………………………

Date…02/06/2017……….

ADMISSION NOTICE , SESSION
অনলাইন ফম পূরণ

হেব

-

2017-2018

: 03/06/2017 , বলা 12 :00 টা থেক

অনলাইন ফম পূরেণর শষ তািরখ

: 10/06/2017 , রাি

10 : টা

কেলজ ওেয়বসাইট

: nurmohammadsmritimahavidyalaya.com

িব এ Part- I Hons এবং General Course এ ভিতর িনয়মাবলী :
1.অনলাইন ফম পূরণ করা

হেব আগামী – 03/06/2017 তািরখ, বলা 12 :00 টা থেক 10/06/2017তািরখ , রাি

10 : টা পয ।
2. িতিট অনাস িবষয় এর জন আলাদা ফম পুরন করেত হেব।
3.অনাস কােস আেবদন কের পাশ কােস ভিত হওয়া যােব না, এ

ে

আলাদা কের পাশ কােসর ফম পূরণ

করেত হেব।
4. ইউিনভারিসিটর িনয়ম আনু যায়ী 2015 সােলর আেগ H.S (EQUIVALENT EXAM.) পাশ করা কােনা ছা ছা ী ভিতর
জন আেবদন করেত পাড়েব না।
5. VOCATIONAL COURSE এর ছা ছা ীরা কবলমা

পাশ কােসর জন আেবদন করেত পারেব ।

6. APPLICATION FEES জমা দওয়া যােব িনিদ BANK ACCOUNT এ CHALLAN/DEBIT CARD/ATM/NET BANKING এর
মাধ েম 03/06/2017 থেক 13/06/2017 BANK এর িনিদ সময় এর মেধ ।
7.PROVISSIONAL MERIT LIST কািশত হেব (অনাস এবং পাশ) 14/06/2017 তািরখ বলা 12:00 টার সময়।
8. PROVISSIONAL MERIT LIST – এ কান ভূল থাকেল তা িলিখত আকাের কেলজ অিফেস 14/06/2017 থেক
16/06/2017 তািরখ বকাল 4:00 টার মেধ জানােত হেব।
9. FINAL MERIT LIST কািশত হেব (অনাস এবং পাশ) 17/06/2017 তািরখ বলা 12:00 টার সময়।
10. অনাস কােসর

ে , COUNSELLING এর মাধ েম ভিত হেব : 19/06/2017 তািরেখ, িনে ািলিখত সময়সূচীর

মেধ ক) ইংেরিজ ,

সময় - বলা 11:00 টা

খ) বাংলা , সময় - বকাল 01:30 টা
গ) সমাজিবদ া , সময়, বকাল 03:30 িম...
11. COUNSELLING এর িদন য সম

DOCUMENTS এর ORIOGINAL এবং SELF ATTESTED XEROX COPY

সােথ আনেত হেব।
*MADHYAMIK ADMIT CARD
*H.S MARKSHEET
*SCHOOL LEAVING CERTIFICATE
*CASTE / PH /SPORTS(State Level) CERTIFICATE
*RECENT COLOUR PASSPORT SIZE PHOTO 04 COPY

*** ভিতর সময় SCOOL LEAVING CERTIFICATE এর ORIGINAL COPY জমা িদেত হেব।

12. পাশ কােসর DOCUMENTS VERIFICATION এবং ভিত হেব MERIT LIST অনু যায়ী 20/06/2017 থেক 22/06/2017
তািরেখ । কান ছা ছা ীর কেব ভিত হেব, তা 17/06/2017 তািরখ বলা 2:00 টার সময় জানেত পারেব।
13. য কােণা

কার যাি ক

িটর জন কেলজ

কানভােবই দায়ী থাকেব না ।

ONLINE APPLICATION FEES Rs. 50/-

N.B :- DOCUMENTS VERIFICATION কােণা তথ ভূল

মািণত

হেল অথবা িনিদ সমেয়র মেধ BANKE এ টাকা জমা না িদেল ,
কােণা নািটশ ছাড়াই বািতল বেল গণ হেব। এ

ে , কােণা

টাকা ফরত দওয়া হেব না ।

Sd/Teacher-in-charge
Nur Mohammad Smriti Mahavidyalaya

