
অধ্যক্ষ 
ভাঙড় মহাবিদ্যালয় 

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় 
ভাঙড়,  দ্বক্ষণ ২৪ পরগনা   

---------------------------------------------------------- 

জরুবর বিজ্ঞবি 
তাবরখ :  10/09/2022 

বিষয়ঃ-  2022-23 বিক্ষাির্ষের ১ম ির্ষে অনলাইন ভবতের ফমে Verify & Submission সংক্রান্ত  
 

      এতদ্বারা জানার্না যার্ে যয,  ২০২২- ২৩ বিক্ষাির্ষে যয সমস্ত ছাত্র/ ছাত্রী অনলাইর্নর মাধ্যর্ম ভাঙড় 
মহাবিদ্যালর্য় ১ম ির্ষে ভবতে হর্য়র্ছ তার্দ্র প্রর্য়াজনীয় কাগজপত্র (Hard Copy)  বনন্মবলবখত সূচী অনুযায়ী কর্লর্জ 
জমা যনওয়া হর্ি।  
 

Course Application Form No. Date Time 

BSc Honours + General  All 

Bcom General All 

BA Hons. History , Political 

Science 

All 19/09/2022 11 am to 4.30pm 

BA Hons. Arabic, Bengali, 

English, Education, Philosophy, 

Sanskrit 

All 20/09/2022 
11 am to 4.30pm 

BA General All  (Day + Morning) BM22000001 To  BM22000950 21/09/2022 11 am to 4.30pm 

BA General All  (Day + Morning) BM22000951 To  BM22001850 22/09/2022 11 am to 4.30pm 

BA General All  (Day + Morning) BM22001851 To  BM22002850 23/09/2022 11 am to 4.30pm 

BA General All  (Day + Morning) BM22002851 To  BM22004100 26/09/2022 11 am to 4.30pm 

BA General All  (Day + Morning) BM22004101 To  End 27/09/2022 11 am to 4.30pm 

 
ভবতের ফমে যাচাই ও জমা যদ্ওয়ার সময় যয যয কাগজ পত্র গুবল লাগর্িঃ-  
১)  অনলাইর্ন পরূণ করা ভবতের আর্িদ্ন পত্র ও রবসদ্ ( আসল  ও যজরক্স)   
২)  মাধ্যবমর্কর এডবমট কাডে ( আসল  ও যজরক্স)  
৩)  উচ্চ মাধ্যবমর্কর এডবমট কাডে ( আসল  ও যজরক্স)  
৪)  উচ্চ মাধ্যবমর্কর মাকেসীট ( আসল  ও যজরক্স)  
৫)  SC/ST/ OBC সাবটেবফর্কট ( যবদ্ ভবতের ফর্মে উর্েখ করা থার্ক)  ( আসল  ও যজরক্স)  
৬)   আধ্ার কাডে  ( আসল  ও যজরক্স)  
৭)  Handicapped Certificate আসল  ও যজরক্স ( যবদ্ ফর্মে উর্েখ থার্ক)  
৮) Character Certificate ( যিষ বিক্ষা প্রবতষ্ঠান যথর্ক প্রাি)   
৯) ২ কবপ পাসর্পাটে সাইর্জর ফর্টা (  িতেমার্ন যতালা )   
১০) উপযকু্ত কততেপর্ক্ষর কাছ যথর্ক পাবরিাবরক আর্য়র িংসা পত্র  ( যযটা ভবতের ফর্মে উর্েখ করা হর্য়র্ছ)   
১১) Anti Ragging Decleration এর কবপ। ( আর্গ যথর্ক ফমে বফলাপ কর্র রাখর্ত হর্ি)  
 
 

  
 
 
 


