
বাঙড় ভাবফদযারয় 
বাঙড়,  দবিণ ২৪ যগনা   

---------------------------------------------------------- 
জরুবয বফজ্ঞবি 

তাবযখ :  30/09/2021  
বফলয়ঃ-  2021-22 বিাফর্লেয ১ভ ফর্লে নরাআন ববতেয পভে মাচাআ ও ক্লা শুরু ংক্রান্ত  

 

      এতদ্বাযা জানার্না মার্ে যম,  ২০২১- ২২ বিাফর্লে যম ভস্ত ছাত্র/ ছাত্রী ৩০/ ০৯/ ২০২১ তাবযর্খয ভধয 
নরাআর্নয ভাধযর্ভ বাঙড় ভাবফদযারর্য় ১ভ ফর্লে ববতে র্য়র্ছ তার্দয প্রর্য়াজনীয় কাগজত্র (Hard Copy)  
বনন্মবরবখত চূী নুমায়ী COVID বফবধ যভর্ন কর্রর্জ জভা যনওয়া র্ফ।  ( ৩০/ ০৯/ ২০২১ এয যফতেী ভর্য় ববতে 
র্র তার্দয কাগজত্র অগাভী ০৮/ ১০/ ২০২১তাবযখ জভা যনওয়া র্ফ)  
  

Course Application Form No. Date Time 
BA / BSc Honours All 

& 

BSc/ Bcom General All 

All 01/10/2021 11 pm to 2pm 

BA General All BM210001 To  BM212500 04/10/2021 11 pm to 2pm 
BA General All BM212501 To  Rest of All 05/10/2021 11 pm to 2pm 

 
ববতেয পভে মাচাআ ও জভা যদওয়ায ভয় যম যম কাগজ ত্র গুবর রাগর্ফঃ-  
১)  নরাআর্ন ূযণ কযা ববতেয অর্ফদন ত্র ও যবদ ( অর  ও যজযক্স)   
২)  ভাধযবভর্কয এডবভট কাডে ( অর  ও যজযক্স)  
৩)  উচ্চ ভাধযবভর্কয এডবভট কাডে ( অর  ও যজযক্স)  
৪)  উচ্চ ভাধযবভর্কয ভাকেীট ( অর  ও যজযক্স)  
৫)  SC/ST/ OBC াবটেবপর্কট ( মবদ ববতেয পর্ভে উর্েখ কযা থার্ক)  ( অর  ও যজযক্স)  
৬)   অধায কাডে  ( অর  ও যজযক্স)  
৭)  Handicapped Certificate অর  ও যজযক্স ( মবদ পর্ভে উর্েখ থার্ক)  
৮) Character Certificate ( যল বিা প্রবতষ্ঠান যথর্ক প্রাি)   
৯) ২ কব ার্াটে াআর্জয পর্টা (  ফতেভার্ন যতারা )   
১০) উমুক্ত কতৃের্িয কাছ যথর্ক াবযফাবযক অর্য়য ংা ত্র  ( যমটা ববতেয পর্ভে উর্েখ কযা র্য়র্ছ)   
১১) Anti Ragging Decleration এয কব।  
 

 ুজায ছুবটয য ছাত্র/ ছাত্রীযদয  Identity Card, Libray Card ও Fees Book যদওয়া র্ফ।  
( বফস্তাবযত যনাবটর্ জানার্না র্ফ)  

 01/10/2021 তাবযখ যথর্ক বনর্চয বরঙ্ক যথর্ক ক্লা ংক্রান্ত Study Material াওয়া মার্ফ।  
 Study Materials  for Honours: https://www.bhangarmahavidyalaya.in/student-study-material-honours.php 
 Study Materials  for General: https://www.bhangarmahavidyalaya.in/student-study-material-general.php 

 
 

 

ধযি                                                             
বাঙড় ভাবফদযারয় 

https://www.bhangarmahavidyalaya.in/student-study-material-honours.php
https://www.bhangarmahavidyalaya.in/student-study-material-general.php

