
ড. মঘনাদ সাহা কেলজ 

 

িব ি  

২০২১-২২ িশ াবেষর 1st Semester CBCS (Hons & Gen) ছা ছা ীেদর ভিত সং াত নিথ পরী া 

ডঃ মঘনাদ সাহা কেলেজ ২০২১-২০২২ িশ াবেষ B.A./B.Sc. (Hons) এবং B.A./B.Sc. (Gen) Course-এর 1st Semester-এ য সম  
ছা ছা ী ভিত হেয়েছ, িন  িলিখত সময়সূচী অনুযায়ী কেলেজ তােদর ভিত সং াত নিথপ  পরী া (Verification of Documents) 
করা হেব।  
 
 B.A./B.Sc. (Hons) ছা ছা ীেদর জন  িনেদিশকাঃ  

সকল Honours ছা -ছা ীরা তােদর Offline ােসর টন অনুযায়ী ােস আসেত বলা হে । Honours ছা ছা ীেদর ভিত 

সং াত নিথপ  পরী া (Verification of Documents) তােদর িনজ িনজ িডপাটেমে  করা হেব। ছা -ছা ীেদর কেলেজর াস-
টন ওেয়বসাইট (www.drmscollege.ac.in) থেক দেখ িনেত বলা হে । 

িবিভ  অনাস ােসর ম নং 
Bengali A-09 Education A-08 Physics S-11 

English A-14 Sociology A-10 Chemistry S-12 

Sanskrit A-06 History A-11 Mathematics S-06 

Geography A-02 Pol. Science A-12   

 
 B.A./B.Sc. (Gen) Course ছা ছা ীেদর জন  িনেদিশকাঃ 

িন  িলিখত সময়সূচী অনুযায়ী কেলেজ তােদর ভিত সং াত নিথপ  পরী া (Verification of Documents) করা হেব। সকাল 

১১ টা থেক িবেকল ৩ ট পয  ভিরিফেকশন কাউ ার িল খালা থাকেব। 

 
তািরখ কাস আেবদন প  নং (Application No.) কাউ ার নং 

১৬/ ১১/২০২১ 
 

B.A. (Gen) *DMS21 - 00003 থেক 00448 ০১ 
B.A. (Gen) *DMS21- 00442 থেক 00959 ০২ 
B.A. (Gen) *DMS21-00961 থেক 01285 ০৩ 

১৭/ ১১/২০২১ 
 

B.A. (Gen) *DMS21- 01287 থেক 01736 ০১ 
B.A. (Gen) *DMS21- 01737 থেক 02258 ০২ 
B.A. (Gen) *DMS21- 02267 থেক 02796 ০৩ 

১৮/ ১১/২০২১ 
 

B.A. (Gen) *DMS21- 02797 থেক 03296 ০১ 
B.A. (Gen) *DMS21- 03299 থেক 03837 ০২ 
B.A.(Gen) *DMS21- 03840 থেক 04457 ০৩ 

২০/ ১১/২০২১ 
 

B.A. (Gen) *DMS21- 04458 থেক 05289 ০১ 
B.A. (Gen) *DMS21- 05302 থেক 06269 ০২ 
B.A. (Gen) *DMS21- 06277 থেক 06597 ০৩ 
B.Sc.(Gen) সম  ছা -ছা ী ০৩ 

 
 েয়াজনীয় নিথঃ 

ভিতর সময় ছা ছা ীরা য সম  নিথপে র ান কিপ অনলাইেন আপেলাড কেরছ, স সম  নিথপ  [উ মাধ িমক 
পরী ার মাকশীট, জািতগত শংসাপ ] এর আসল (Original), ভিতর িফ জমা দওয়ার চালান কিপ ও আেবদন পে র ি  আউট 
িনেয় িনিদ  সমেয় কেলেজ উপি ত হেয় িনিদ  কাউ াের হা জর হেত হেব ।  
 
 িবেশষ িনেদশঃ 

- কেলেজর মূল েবশ াের কাভীড িতেরাধক ট কা নওয়ার মাণপ  (Vaccination Certificate) দখােত হেব। 
- র, সিদ-কািশ ভৃিত উপসগ থাকেল কেলেজ আসা থেক িবরত থাকেত িনেদশ দওয়া হে । 
- কেলজ ক ােস সরকার িনেদিশত কাভীড িবিধ কেঠার ভােব মেন চলেত হেব। 
- ফস মা  ছাড়া কা ােস েবেশর অনুমিত নই।   
 

                            Sd/ 
Vice Principal 

Dr. Meghnad Saha College 
Ranipur, Itahar, U/D 


