Admission notice: 02

িবেবকান
সং া

মহািবদ ালেয়র অনলাইন ভিত ২৮/০৫/২০১৯ থেক

হেব । ভিতর পাটাল

িব ািরত িববরণ কেলেজর ওেয়বসাইট( www.vmbdn.in ) এর নািটস বাড
থেক পাওয়া যােব।

আডিমসন প িত স ূ ণ না হওয়া পয ছা ছা ী দর কেলজ আসার
ি য়া অনলাইেন হেব। িব ািরত জানেত নািটস বাড ল

েয়াজন নই। সম

রাখেত হেব।

েয়াজেন

কেলেজর অিফিসয়াল ফান ন র ও ইেমইল এ যাগােযাগ করা যেত পাের।

7602852422, 8514013017
[Time: 11.00 A.M. to 5.00 P.M. EXCEPT SUNDAY]
Email: vmhelpdesk2019@gmail.com

িবেশষ িকছু িনেদশাবলী – যার অন থা হেল ভিত বািতল হেব এবং কতৃ প
১) উ

মাধ িমেকর য িবষয়

েলােত িথওির ও

থাকেত হেব।িব ািরত িববরণ িথওির ও

দায়ী থাকেব না।

াি কাল আেছ স েলােত আলাদা আলাদা কের পাশ ন র

াি কাল এর নািটশ এ দওয়া আেছ।

২) ছিব , সই এবং অন ান ডকুেম স আপেলাড করা আবিশ ক। ডকুেম স যা যা আপেলাড করেত হেব
স েলা যন অিরিজনাল সািটিফেকট থেক
যিদ পরবতী

ে ভু ল

ান কের দওয়া হয়। আপেলাড করা ডকুেম স

মািনত হয় ভিত বািতল বেল গন হেব। কেলজ কতৃ প

েলার তথ

কানও ভােব দায়ী থাকেব

না।
৩) ভিতর ফম বা রিজে শন করার প িত স িলত একিট িব ািরত িনয়মাবলী ভিতর ওেয়বসাইেট দওয়া
থাকেব।
৪) একিট ছা

বা ছা ী দু ইবােরর বশী একই কেলেজ

থম বেষ ভিত হেত পারেব না। এে ে

তার

আেগর ইউিনভািসিট রিজে শন ন রিটই বহাল থাকেব।
৫) রাজ

ের খেলায়াড়রা

ভরিতর জন িবেবিচত হেব
কাটায় মিরট িলে
উ

াটস কাটায় মিরট িলে
ীকৃত খলার উপযু

থাকা র াে র িভি েত

মাধ িমক বা সমতু ল পির ায় পাশ মা

থাকা র াে র িভি েত সা ািনক কােস
মান প

জনােরল কােস

থাকেল। জলা

থম বেষ

েরর খেলায়াড়রা

াটস

থম বেষ ভরিতর জন িবেবিচত হেব, যিদ

সহ ীকৃত খলার উপযু

মান প থােক।

৬) সা ািনক কােস ভিতর জন মধা তািলকা তির হেব কেলজ কতৃ পে র িনধািরত িনয়ম অনু সাের।
( ভিরিফেকশেনর সময় ছা ছা ীর যিদ

েয়াজনীয় ডকুেম স এর সে

ভিত

ি য়ায় দওয়া িবষয় িলর

িভতর িমল না থােক, ভিত বািতল বেল গন করা হেব এবং জমা দওয়া কােনা ধরেনর টাকা ফরত দওয়া
হেব না।)

৭) ENVS ELECTIVE SUBJECT হেল সই মাকস ব
হেল ব

ফাইভ এর সে

যাগ হেব। ENVS OPTIONAL

ফাইেভ এ যাগ হেব না।

৮) রিজে শন বা ফম িফল আপ ২৫০.০০ িদেয় করা যােব। ব া এর চাজ অিতির

যা আেবদন কারীেক

বহন করেত হেব।
৯)ফম িফল আপ করার সময় আেবদন কারী ক িনেজর ইেমইল আইিড িদেত হেব। ইউজার আইিড ও
পাসওয়াড উ

ইেমইল এ প ছেব। ভিবষ েত িব িবদ ালেয়র িবিভ

১০)সা ািনক কােস ভিতর জন উ

মাধ িমক বা সমতু ল পরী ায়

১১) য িবষেয় Honours এর জন আেবদন করা হেব উ
থােক তাহেল সই িবষেয় ৪৫% ন েরর

েয়াজেন তার দরকার পরেত পাের।
া

মাট ন েরর ৪৫ %

েয়াজন।

মাধ িমক বা সমতু ল পরী ায় যিদ সই িবষয়

েয়াজন।

১২) ফম িফল আপ করার সময় য ফান ন র আেবদন কারী িদেয় থাকেব, সম ইউজার আইিড, পাসওয়াড
ও অনান মেসজ সখােনই যােব। তাই এমন ন র িদেত হেব যার নটওয়াক যন কাযকরী হয়। অেনক
সময় নটওয়াক এর সমস ার জন তথ ািদ প ছেত সমস া হেল কেলজ কতৃ প

দায়ী থাকেব না।

১৩) যেহতু ছা ছা ী ক ভিত ি য়া চলাকালীন কেলেজ আসেত হেব না তাই সম তথ ািদ জানার জন
িনয়িমত কেলজ ওেয়বসাইেটর নািটস বাড ও আডিমসন পাটাল এর নািটস বাড ল

রাখেত হেব

।

Sd/Principal
VIVEKANANDA MAHAVIDYALAYA
BURDWAN

