
                   ONLINE ADMISSION HELPLINE: 97356-00-99-1 or 2 (10:30 AM – 3:30 PM ONLY)  

E-mail: drmsc.itahar@gmail.com 
  

         DR. MEGHNAD SAHA COLLEGE 
                                        

INSTRUCTIONS BEFORE FILLING UP OF ONLINE APPLICATION FORM FOR ACADEMIC SESSION 2016-17

(২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে অনলাইন এ ভশতের আর্বদন পত্র পূরর্নর পূর্বের শনর্দেিাবলী) 

 

① Fill up all the mandatory fields carefully. There will be no scope of modification of any information after submission of 
online form.  

সমস্ত আবশিিক ক্ষক্ষত্রগুশল সতকেতার সার্ে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়। অনলাইন আর্বদন পত্র একবার জমা ক্ষদওয়ার পর ক্ষকান তেি পশরমাজেণ করার ক্ষকান সুর্ াগ ক্ষনই।  

② Incorrect information, detected at any stage of verification, will lead to the cancellation of the application / admission. 

ভশতেপ্রক্শিয়ার ক্ষকান স্তর্র প্রক্দত্ত তেিাবলী ভূল প্রক্মাশনত হর্ল আর্বদন পত্র/ ভশতে বাশতল হর্ব। 

③ Provide an working mobile number only. All intimations will be sent to this mobile numbers through sms. 

 ক্ষকবলমাত্র একশি সশিয় ক্ষমাবাইল নম্বর উর্েখ করা বাঞ্ছনীয়। প্রক্দত্ত ক্ষমাবাইল নম্বর্র SMS  এর মাধ্ির্ম সমস্ত রকম তেি প্রক্দান করা হর্ব। 

④ All applicants have to upload his/her recent passport size photo (within 100 kb). The photo should be distinct enough for 
identifying the applicant in the photograph, otherwise form should be cancelled. 

 সমস্ত আর্বদনকারীর্ক তার্দর শনজস্ব সাম্প্রশতক পাসর্পািে মার্পর ফর্িা (100 kb র মর্ধ্ি) আপর্লাড করর্ত হর্ব। এই ফর্িা আর্বদনকারীর্ক শিশিত করার মর্তা পশরচ্ছন্ন 

হর্ত হর্ব, অনিোয় আর্বদন পত্র বাশতল হর্ব।  

⑤ All admission will be done on the basis of Merit only. 

 সমস্ত ভশতেপ্রক্শিয়া ক্ষকবলমাত্র ক্ষমধ্ার শভশত্তর্তই হর্ব। 

⑥ A candidate can apply for three Honours Combinations and one General Course in a single form. Seats of Honours Courses 
are limited. An applicant who will not succeed to get admission into any of Honours subjects will be treated for General 
Courses, provided that he/she has applied for any of the General course.  

 একশি আর্বদনপর্ত্র একজন আর্বদক শতনশি অনাসে এবং একশি পাস পাঠির্ম ভশতের জনি আর্বদন করর্ত পার্র। অনাসে পাঠির্ম শবভীন্ন শবষয় গুশলর আসন সংখিা সীশমত। 

ক্ষকান আর্বদনকারী তার আর্বদনকৃত অনাসে শবষয় গুশলর ক্ষকানশির্তই ভশতের সুর্ াগ না ক্ষপর্ল তার নাম পাস ক্ষকার্সে ভশতের জনি শবর্বিনা করা হর্ব ক্ষকবলমাত্র  শদ ঐ 

আর্বদনকারী ক্ষকান একশি পাস ক্ষকার্সের জনি আর্বদন কর্র রার্খ। 

⑦ B.A. Geography General will be offered on the basis of Merit Score and there will be separate Merit List for the same. The 
number of seat is limited for Geography General. Candidates who  would apply for Geography General and not succeed to 
avail the subject as per Merit Score will be given opportunity to take admission with another subject replacing Geography 
General. 

 পাস ক্ষকার্সে ভূর্গাল শবষয় শনর্য় আর্বদনকারীর্দর ক্ষমশরি ক্ষকার্রর শভশত্তর্ত এই শবষয়শি ক্ষদওয়া হর্ব এবং এই শবষয়শির জনি পৃেক ক্ষমধ্া তাশলকা প্রক্কাশিত হর্ব। ভূর্গাল পাস 

ক্ষকার্সের আসন সংখিা সীশমত। ভূর্গাল পাস ক্ষকার্সের ক্ষ  সমস্ত আর্বদনকারীরা ক্ষমধ্া তাশলকা অনু ায়ী শবষয়শি পার্ব না তার্দর ভূর্গার্লর পশরবর্তে অনি একশি শবষয় শনর্য় 

ভশতের সুর্ াগ ক্ষদওয়া হর্ব। 

⑧ B.A. Physical Education General will be offered on the basis of Merit Score and Score in Physical Fitness Test. There will be 
separate Merit List for the same. The number of seat is limited for Physical Education General. Candidates who would 
apply for Physical Education General and not succeed to avail the subject as per Merit Score and Physical Fitness Test will 
be given opportunity to take admission with another subject replacing Physical Education General.

 পাস ক্ষকার্সে িরীরশিক্ষা শবষয় শনর্য় আর্বদনকারীর্দর ক্ষমশরি ক্ষকার এবং শফশজকিাল শফির্নস ক্ষির্ের শভশত্তর্ত এই শবষয়শি ক্ষদওয়া হর্ব। এই শবষয়শির জনি পৃেক ক্ষমধ্া 

তাশলকা প্রক্কাশিত হর্ব। িরীরশিক্ষা পাস ক্ষকার্সের আসন সংখিা সীশমত। িরীরশিক্ষা পাস ক্ষকার্সের ক্ষ  সমস্ত আর্বদনকারীরা ক্ষমধ্া তাশলকা অনু ায়ী শবষয়শি পার্ব না তার্দর 

িরীরশিক্ষার পশরবর্তে অনি একশি শবষয় শনর্য় ভশতের সুর্ াগ ক্ষদওয়া হর্ব। 

 

⑨ All applicants are advised to check the college website regularly for getting all updates regarding admission processes. 
College authority will not be responsible for the arising of any situation due to missing of any information by the 
candidate.  

  
ভশতেপ্রক্শিয়া সংিান্ত সমস্ত তেি  োসমর্য় পাওয়ার জনি সমস্ত আর্বদনকারী ছাত্রছাত্রী ক্ষদর শনয়শমত কর্লজ ওর্য়বসাইি ক্ষদখর্ত অনুর্রাধ্ করা হর্চ্ছ । ক্ষকান তেি অজানা োকার 

কারর্ন উদ্ভুত ক্ষকান অবস্থার জনি কর্লজ কতেৃপক্ষ ক্ষকানভার্ব দায়ী োকর্ব না। 

 

⑩ The decision of the College Authority is final in resolving any complexity arisen at any stages of the admission process. 
 
 ভশতেপ্রক্শিয়ার ক্ষকান স্তর্র উদ্ভুত ক্ষকান জশিলতার সমাধ্ার্নর ক্ষক্ষর্ত্র কর্লজ কতৃেপর্ক্ষর শসদ্ধান্ত িূড়ান্ত শহসার্ব গনি হর্ব।  


