২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম সেশমস্টার্ে ভশতে হওয়া ছাত্র ছাত্রীর্েে জন্য জরুেী শবজ্ঞশি
পশ্চিমবঙ্গ সরকাররর উচ্চশ্চিক্ষা দপ্তররর শ্চিরদেিাঙ্ক 915-Edn(CS)/10M-95/14 তাাং 01-11-2020
স ৌড়বঙ্গ শবশ্বশবেযালয় এে পত্রাঙ্ক 81/UGB/DR-2020 তাাং 02-11-2020
অন্ু যায়ী
২০২০-২১ শিক্ষা বর্ষে সয েমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ডঃ সমঘন্াে োহা কর্লর্জ শবশভন্ন শবষর্য় োন্মাশন্ক স্নাতক ও োধােণ স্নাতক স্তর্ে ভশতে হর্য়ছ তার্েে
জরুেী শভশির্ত জান্ার্ন্া হর্ে সয কর্লর্জ তার্েে ভশতে েু শন্শিত বা বাশতর্লে শেদ্ধান্ত ৪ঠা ন্র্ভম্বে সথর্ক ৭ই ন্র্ভম্বে এে মর্ধয আন্লাইর্ন্
জান্ার্ত হর্ব।
•

এই উর্ের্িয, কর্লর্জে ওর্য়বোইর্ে তার্েে জন্য একশে শলঙ্ক সেওয়া হর্য়র্ছ (http://drmscollegeadmission.in/declar.php)।
ছাত্র ছাত্রীর্েে এই শলর্ঙ্ক শিক কর্ে ভশতেে েময় সয ইউজাে আই শড ও পাি ওয়াডে সেওয়া হর্য়শছল, তা শের্য় সপােোর্ল প্রর্বি কের্ত
হর্ব।

•

যশে সে ডঃ সমঘন্াে োহা কর্লর্জ পড়াশুন্া চাশলর্য় সযর্ত চায় তাহর্ল YES বাের্ন্ শিক কের্ত হর্ব । এর্ক্ষর্ত্র তাে Student ID
ততশে হর্ব এবাং প্রশিয়া েম্পন্ন হওয়াে পে সে তাে Admission Acknowledgement Slip ডাউন্র্লাড কের্ত পাের্ব। উক্ত
Acknowledgement Slip সে তাে Student ID সেখর্ত পার্ব। এশেে print out সন্ওয়া এবাং তা পেবতেী েমর্য় বযবহার্েে জন্য
েযর্ে োখাে পোমিে সেওয়া হর্ে। Admission Acknowledgement Slip পেবতেী েমস্ত সক্ষর্ত্র কর্লর্জ ভশতেে প্রমান্ শহোর্ব
বযবহৃত হর্ব।

•

যশে সে ডঃ সমঘন্াে োহা কর্লর্জ পড়াশুন্া চাশলর্য় সযর্ত ন্া চায় তাহর্ল NO বাের্ন্ শিক কের্ত হর্ব । সের্ক্ষর্ত্র োংশিষ্ট ছাত্র/ছাত্রী
একশে Admission Cancellation Slip ডাউন্র্লাড কের্ত পাের্ব। সেই ডাউন্র্লাড কো শেশেশে পেবতেী েমর্য় প্রর্য়াজর্ন্ে জন্য
োংেক্ষণ কের্ত হর্ব । একবাে ভশতে বাশতল হর্ল কন্ভার্বই এই শিক্ষাবর্ষে ওই ছাত্র/ছাত্রী ডঃ সমঘন্াে োহা কর্লজ সথর্ক স ৌড়বঙ্গ
শবশ্বশবেযালয় এে সেশজর্েিন্ প্রশিয়ায় অাংিগ্রহণ কের্ত পাের্ব ন্া।

•

এই শলঙ্কশে ৪ঠা ন্র্ভম্বে সথর্ক ৭ই ন্র্ভম্বে োশত্র ১২ ো পযেন্ত েচল (অযাশিভ) থাকর্ব ।

•

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ডঃ সমঘন্াে োহা কর্লর্জ প্রথম সেশমস্টার্ে ভশতে হওয়া েকল ছাত্র ছাত্রীর্ক এই শলর্ঙ্ক শ র্য় সে এই কর্লর্জ
পড়াশুন্া চাশলর্য় সযর্ত চায় শক ন্া তা বাধযতামূ লক ভার্ব ন্শথভুক্ত কের্ত হর্ব ।

•

যশে সকউ এই প্রশিয়ায় অাংি ন্া সন্য় তর্ব সে ডঃ সমঘন্াে োহা কর্লর্জ পড়াশুন্া চাশলর্য় সযর্ত ইেু ক ন্য় বর্ল ধর্ে সন্ওয়া হর্ব ।
পেবতেী েমর্য় এ োংিান্ত সকান্ অশভর্যা গ্রাহয হর্ব ন্া।

তাশেখঃ ৩ ো ন্র্ভম্বে, ২০২০
োশন্পুে, ইোহাে, উিে শেন্াজপুে

উপাধযক্ষ
ডঃ সমঘন্াে োহা কর্লজ
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…………..…………………………………………………………......
Ref. No.: 81/UGB/DR-2020

Date: 02/11/2020

To
The Principal / Teacher-in-Charge / Officer-in-Charge
All Colleges affiliated under University of Gour Banga
Dist. Malda, Uttar Dinajpur & Dakshin Dinajpur

Sub: Regarding Report of the Undergraduate Admission
Dear Sir/Madam,
Please find attached herewith the copy of the communication [Memo No.: 915-Edn
(CS)/ 10M-95/14, dated 01.11.2020] from the Department of Higher Education, Government
of West Bengal.
You are also requested to submit the Report in this regard positively within 8th
November, 2020. The said report should be sent via email to (to_ic@ugb.ac.in), Inspector of
Colleges, UGB; (deputyregistrar@ugb.ac.in, sadek.ali23@rediffmail.com), Deputy Registrar,
UGB.
This is for your kind information and taking necessary measures.
Thanking you,

(Dr. Sadek Ali)
Deputy Registrar (Addl. Charge)
Copy forwarded and information to:
1. The Hon’ble Vice Chancellor, University of Gou Banga, Malda
2. The Registrar, University of Gou Banga, Malda
3. The Inspector of Colleges, University of Gour Banga
4. Office file

