
 

ড. মেঘনাদ সাহা কলেজ 

CBCS Semester-1 (Hons & Gen) ছাত্র-ছাত্রীলদর মরজজলেশন 2020-2021 
 

উপর োক্ত সকল ছোত্র-ছোত্রী যো ো 2021-2021 জশক্ষাবলষে ড. মেঘনাদ সাহা কলেলজ ভজতে হলেছ তালদর আগােী  

17.02.2021 (দুপুর 2 টা) থেরক 24.02.2021 তোর খ ( োরত্র 12 টো) অবরি online পদ্ধরত  মোিযরম থ ৌড়বঙ্গ 

রবশ্বরবদ্যোলরে   থ রিরেশন ফমম পূ ণ ক রত বলো হরে।  

থ রিরেশন ফমম পূ ণ এ  িনয ছোত্রছোত্রীরদ্  www.ugb.ac.in এই site এ login কর  রনরদ্মষ্ট form fill-

up ক রত হরব। তো প  University Registration Form এর Print-out করলরি  জনজদেষ্ট কোউন্টোর  

Verification এর পর িমো ক রত হরব। করলি কোউন্টোর  িমো  সমে 18.02.2021 to 25.02.2021 (11 

am to 3pm) পযমন্ত।  

Registration এর পদ্ধজতিঃ 

• করলরি দু্রট কোউন্টো  েোকরব। একরট ‘Admission Verification Counter’ ও অপরজট 

‘Registration Form Verification Counter’। 

• থয সকল ছোত্রছোত্রী ো তোরদ্  Admission Verification কজরলে জনলেছ এবং কলেলজর Identity Card 

সংগ্রহ কলরছ, তারা স োসর  ‘Registration Form Verification Counter’ এ যালব। এখালন 

Admission Acknowledgement Card এর অর রিনোল করপ ও থসরট  একরট থি ক্স করপ সহ 

University Registration Form এর Print-out িমো ক রব।    

• থয সকল ছোত্রছোত্রী োরদ্  Admission Verification হেজন অর্োৎ Acknowledgement Card এর 

সাবলজক্ট কলেলজ মভজরজিলকশন করাও জন এবং আইলডজিজট কাডে ও কযাজিন কাডে এখনও পাওজন, তারা 

কলেলজ এলস প্রর্লে ‘Admission Verification Counter’ এ জগলে  সাবলজক্ট মভজরজিলকশন করালব 

এবং আইলডজিজট কাডে ও কযাজিন কাডে সংগ্রহ করলব। তারপর ‘Registration Form Verification 

Counter’ এ জগলে Admission Acknowledgement Card এর অর রিনোল করপ ও একরট থি ক্স 

করপ সহ University Registration Form এর Print-out িমো ক রব।   

 

 

 

 

http://www.ugb.ac.in/


জবলশষ জনলদেশিঃ 

• Admission Acknowledgement Card এর সাবলজক্ট মভজরজিলকশন নো ক োরল University 
Registration Form িমো থনওেো হরব নো। 

• Admission Acknowledgement Card এর verification এর পর জনজদেষ্ট Subject গুজেই 
www.ugb.ac.in এ অনোইন িেে পুরলনর সেলে জনবোজিত করলত হলব। Admission 
Acknowledgement Card এবং University Registration Form এ  Subject Combination 
আোদা হলে ‘Registration Form Verification Counter’ এ ওই Registration Form জো 
মনওো হলব না। 

 

মকান কাউিালর জক জক কাগজ োগলব? 

Admission Verification Counter Registration Form Verification Counter 
• Admit Card - Madhyamik/ Class X (Original) 
• Marksheet - H.S./10+2 (Original) 
• SC/ ST/ OBC-A/ OBC-B Certificate (Original) 
• Print-out of the ‘Acknowledge Admission 

Card’ (download from here: 
http://drmscollegeadmission.in/declar.php)  
 

• ‘Acknowledge Admission Card’ verified 
by the College (Original and a 
photocopy) 

• Print-out of the ‘University Registration 
Form’   

 

                                                                       Sd/ 

Vice Principal 

Dr. Meghnad Saha College 

Ranipur, Itahar, U/D 
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