
Government of West Bengal 
Department of Higher Education 

College Sponsored Branch 
B ikash Bhavan, 6th Floor: Salt Lake, Kolkata - 700 09 l 

No. 507 - Edn(CS)/ lOM-95/14 Date: 30th June 2022 

NOTIFICATION 

Sub: Online admissions for the Academic Session 2022-23 to all UG & PG Courses 

The result of the West Bengal Higher Secondary Examination 2022 has been published and 

the rest results of the equivalent examinations are expected to be announced shortly. This Department 

has received queries from different Universities & Colleges regarding the admission modalities to be 

followed by them for the ensuing academic session 2022-23. 

Considering the success achieved in online admission process, and in view of the fact that 

the requisite infrastructure has already been put in place in the State' s higher education institutions, it is 

hereby informed to all concerned that admissions to all Under Graduate (Honours and General) and Post 

Graduate courses in the State-funded Higher Education Institutions in West Bengal for the ensuing 

academic session 2022-2023 will be made on line in Standalone mode, as per the schedule & modalities 

detailed below: 

Schedule: 

For Under Graduate Courses (1 st year admission) 

a) Date of opening of Online Portal for Application for UG Courses - I 8th July 2022 

b) Completion of Application in the Online Portal for UG Courses by - 5th August 2022 

c) Publication of Merit Lists in UG Courses by - 16th August 2022 

d) Completion of Admission at the UG Courses by - 15th September 2022 

e) Start of 1st Semester of UG Courses on - 19th September 2022 

For Post Graduate Courses (1st year admission) 

a) Publication of Results of the Final Semester ofUG Courses by - 3 I st August 2022 

b) Date ofopening of Online Portal for Application for PG Courses - 1st September 2022 

c) Completion of Application in the Online Portal for PG Courses by - 15th September 2022 

d) Publication of Merit Lists in PG Courses by - 20th September 2022 

e) Completion of Admission at the PG Courses by - 21 st October 2022 

f) Start of 1st Semester of PG Courses from - l st November 2022 

Modalities: 

1) On-line admission process should be done based on merit. Prospective students should not be called 

for counseling or verification of documents during the process of admission. No physical presence 

will be required at the College I University. 



2) No Charges shall be taken from the students for (i) scanning/ uploading of documents for online 

admission and (ii) providing/ making available the application form/ prospectus of admission in all 

UG/ PG level courses like last year. 

3) Eligible applicants should be informed directly by the College/ University authorities thro ugh letter 

or e-mail or telecommunication. 

4) Payment offees should be done only through e-payment or designated banks and not physically at 

the colleges. 

5) List of eligible applicants should be handed over to the designated bank branches for verification 

during payment through banks. Banks will receive admission fees on the basis of merit list. 

6) All testimonials are required to be uploaded online during application. Verification of documents, 

if required, should be done only when the students report for the classes in due course. Admission 

will be cancelled if the documents are found not in confonnity with the declaration in the forms 

submitted on-line. 

7) T he ratio for Home University students and other University students shall be 80:20. However, the 

unfi lled Home University Seats, if any, will be filled up by the outside University students and 

v ice-versa in PG courses. 

8) All Stakeholders shall adhere to the COVID- I 9 nonns/ protocol, issued by the Government time 

to time. 

Vice-Chancellors of all State-aided Universities are requested to take necessary steps in this 

regard, including issuing suitable instructions to all the affiliated institutions. However, the Netaji 

Subhas Open University shall follow the time schedule as per guidelines of Open Distance Learning as 

done last year. 

This advisory does not apply to admission to teacher training courses such as B.Ed., B.P.Ed., 

M.Ed., or M.P.Ed. etc., for which a separate Notification is being issued. 

No. 507/1(38) - Edn(CS)/I0M-95/14 

Copy forwarded for taking necessary action to the :-

Date: 30th June 2022 

Sd/

Special Commissioner 

1) Director of Public Instruction., West Bengal, Bikash Bhawan, Kolkata-700091; --- She is requested to send 

copy to each Govt./Govt. aided College for taking necessary action. 

2) Vice-Chancellor, University of Calcutta, College Street, Senate House, Kolkata- 700073; 

3) Vice-Chancellor, Jadavpur University, Jadavpur, Kolkata- 700032; 

4) Vice-Chancellor, University of Burdwan, Rajbati, Burdwan, Pin-713104; 

5) Vice-Chancellor, University ofKalyani, Nadia, Pin-741235; 

6) Vice-Chancellor, Rabindra Bharati University, 56A, B.T. Road, Kolkata- 700050; 

7) Vir.P~C:h:rnr.P.llor I lnivP.r<:itv of N orth R P.n P::il R ::ii::i R ::immoh::inm,r North R P.nP::i l O ::iriP.P.linP Pin-714011 · 



8) Vice-Chancellor, Vidyasagar University, P.O.- Vidyasagar, Paschim Medinipur, Pin- 721102; 

9) Vice-Chancellor, Netaj i Subhas Open University, DD-26, Salt Lake, Sector-I, Kolkata- 700064; 

1 O) Vice-Chancellor, West Bengal State University, Barasat, Berunanpu~uria, North 24 Pgs. PIN-700126; 

11) Vice-Chancellor, Gour Banga University, N .H.34, Mokdumpur, Maida, Pin- 732 I 03 ; 

12) Vice-Chancellor, Presidency University, 86/1, College Street, Kolkata- 700073 ; 

13) Vice-Chancellor, Sidhu Kanho Birsha University, Purulia Campus, J.K. College, Purulia, Pin-723101 ; 

14) Vice-Chancellor, Kazi Nazrul University, Kalla, Asansol, Burdwan, Pin-713304; 

15) Vice-Chancellor, Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar; 

16) Vice-Chancellor, Diamond Harbour Women' s University, Sarisha, South 24 Pgs, Pin- 743331; 

17) Vice-Chancellor, Bankura University, Bikna, Bankura, Puabagan, Pin-722146; 

18) Vice-Chancellor, Raiganj University, College Para, Raigunj, Uttar Dinajpur, Pin-733134; 

19) Vice-Chancellor, Sanskrit College & University, 1, Bamkim Chatterjee Street, Kolkata- 700073; 

20) Vice-Chancellor, West Bengal University of Teachers' Training Education Planning & Administration, 25/2 & 

25/3, Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019; 

2 1) Vice-Chancellor, Rani Rashmoni Green University, Singur Government General Degree College Campus, 

Singur, Hooghly; 

22) Vice-Chancellor, Mahatma Gandhi University, West Bengal, Kanchanpur, Jalpai, NH 116, PIN-721628; 

23) Vice-Chancellor, Sadhu Ram Chand Murmu University of Jhargram, Jhargram Raj College Campus; 

24) Vice-Chancellor, Kanyashree University, Krishnagar, Nadia, PIN-741101; 

25) Vice-Chancellor, Hari Chand Guru Chand University, Gaighata, North 24 Parganas, PIN-743245; 

26) Vice-Chancellor, Biswa Bangla Biswabidyalaya, Shibpur, Bolpur, Birbhum; 

27) Vice-Chancellor, Murshidabad University, K.N. College Campus, Baharampore, Murshidabad; 

28) Vice-Chancellor, Dakshin Dinajpur University, Balurghat, Dakshin Dinajpur; 

29) Vice-Chancellor, Alipur Duar University, Alipur Duar College, Alipur Duar; 

30) Vice-Chancellor, Hindi University, Arupara, Howrah; 

31) Vice-Chancellor, Darjeeling Hills University, Mangpu, Darjeeling; 

32) Vice-Chairperson (Academic), West Bengal State Council of Higher Education, ASANNA, New Town, 

Kolkata- 700156; 

33) Special Commissioner, University Branch, Higher Education Department, Bikash Bhawan, Kolkata-91; 

34) Special Commissioner, Appointment Branch, Higher Education Department, Bikash Bhawan, Kolkata-91 ; 

35) Special Secretary, Establishment Branch, Higher Education Department, Bikash Bhawan, Kolkata-91; 

36) Special Commissioner, IT Cell, Higher Education Department, Bikash Bhawan, Kolkata-91-- He is requested 

to arrange for uploading a copy in this Department's website; 

37) Private Secretary to the Hon'ble M.I.C, Higher Education Department, Bikash Bhawan, Kolkata-91; 

38) Sr. PS to the Principal Secretary, Higher Education Department, Bikash Bhawan, Kolkata-91. 

ffe_j. !>-<ll'\ k( 2-1--
Deputy Secretary 



বধমান িব িবদ ালয় 
রাজবািট, বধমান-৭১৩১০৪ 

 

িব ি  
Notification No. R-C/UG-Perm/Adm/5                                                       Date : 08-07-2022  

 

মাননীয়/মাননীয়া 

অধ /উপাধ /ভার া  অধ , বধমান িব িবদ ালয় অনুেমািদত মহািবদ ালয় সমূহ 

 

2022-23 িশ াবেষর াতক ের থম বেষর থম সিম ার ভিত সং া  িনয়মাবলী 
 

এত ারা সকলেক জানােনা যাে  য, পি মব  সরকােরর উ িশ া দ র কতৃক জাির করা িনেদশনামা ন র 507-

Edn(CS_/10M-95/14 dated 30-06-2022 অনুযায়ী 

 18.07.2022 থেক ভিতর পাটাল চালু ও অন-লাইেন আেবদন হণ  করেত হেব।  আেবদনপে  কােনারকম িফ 

হণ করা যােব না।  

 05-08-2022 তািরেখ অন-লাইেন আেবদন হণ শষ করেত হেব।  

 11-08-2022 তািরেখ খসড়া মধা তািলকা কাশ করেত হেব।  

 16-08-2022 তািরেখ চূড়া  মধা তািলকা কাশ করেত হেব।  

 17-08-2022 তািরেখ ভিত ি য়া  করেত হেব।  

 15-09-2022 তািরেখ ভিত ি য়া শষ করেত হেব।  

ভিত ি য়া স  হওয়ার পর পি মব  সরকােরর উ িশ া দ র িনেদিশত COVID-19 ােটাকল মেন থম বেষ থম 

সেম ােরর াস 19-09-2022 তািরখ থেক  করেত হেব।  িব িবদ ালয় অনুেমািদত া াম/িবষেয় িনধািরত ইনেটক 

ক াপািসিটর বাইের ভিত করা যােব না।  এছাড়া ভিত সং া  িন িলিখত িনয়মাবিল অনুসরণ করেত বলা হে : 

 

১) াতক ের সা ািনক (Hons.) কােস ভিতর জন  উ মাধ িমক (10+2) বা সমতুল পরী ায় কমপে  45% ন র থাকেত 

হেব। িমউিজক এবং সাঁওতািল িবষেয়র ে  কমপে  40% ন রথাকেত হেব এবং য সম  ছা /ছা ী উ মাধ িমক (10+2) 

বা সমতুল পরী ায় সাঁওতািল িবষয় ছাড়া পাশ কেরেছ তারাও সাঁওতািল িবষেয় (Hons.) কােস ভিত হেত পারেব।  াতক 

ের জনােরল কােস ভিতর জন  উ মাধ িমক (10+2) বা সমতুল পরী ায় পাস করেলই হেব। এে ে  িব িবদ ালয় 

িনধািরত উপেরা  নূ নতম যাগ তাসহ কেলজ কতৃপ  িনধািরত িবষয় িভি ক কােনা িনয়ম যিদ থােক তাও েযাজ  হেব। 

২) য সম  ছা ছা ী 2019/2020/2021/2022 সােল কােনা ীকৃত কাউি ল/ বাড/িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2) 

বা সমতুল পরী ায় উ ীণ হেয়েছ তারা কেলেজর থম বেষর থম সিম াের ভিত ি য়া অংশ হণ করেত পারেব।  

৩) মধাতািলকা তিরর জন  মাধ িমক বা সমতুল পরী ায় া  শতকরা ন েরর 40% এবং উ মাধ িমক বা সমতুল পরী ায় 

া  শতকরা ন েরর 60% মধা তািলকা িনধারেণ অবশ ই িবেবিচত হেব এবং এে ে  িব িবদ ালয় িনধািরত উপিরউ  

িনয়মাবলীসহ কেলজ কতৃপে র িনধািরত িনয়মও েযাজ  হেব।  উ  মধাতািলকা (with merit score) সংি  কেলেজর 

ওেয়বসাইেট কাশ (upload) করেত হেব এবং তার একিট soft copy ugadmission@buruniv.ac.in-এ পাঠােত হেব।  

mailto:ugadmission@buruniv.ac.in-


এছাড়া িতিট কেলজ তােদর ভিত সং া  সা ািহক িরেপাট (ভিত  হওয়ার পর সাত িদন অ র) িনধািরত েফামা 

অনুযায়ী google form link https://forms.gle/kVuKK14scikbun1G8 -এ পাঠােত হেব।  ভিত ও সংর ণ সং া  

রাজ  সরকােরর দ  সকল িনেদশনামা (G.O.)/ িব ি  এে ে  েযাজ  হেব।  ভিত চলাকালীন COVID-19 ােটাকল 

সং া  য সব িনেদশনামা আসেব স িল কাযকর করেত হেব।  ভিতর জন  মেনানীত ছা /ছা ীেক তার িনজ  e-

mail/mobile মারফত ভিতর জন  মেনানয়ন সং া  তথ  যথাযথভােব জানােত হেব।  

৪) াতক ের সা ািনক (Hons.)/ জনােরল (Gen) কাস-এ থম বেষ থম সিম াের ভিতর জন  যেকােনা ীকৃত 

বাড/ কাউি ল / িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2) বা সমতুল পরী ায় সেবা  ন র া  পাঁচিট িবষয় ( িতিট 

িবষেয়র পূণ মান ১০০) মধা তািলকা তিরেত িবেবিচত হেব।  ল াবেরটির-িনভর িবষেয়র ে  theory এবং practical-এ 

আলাদাভােব পাস করেত হেব।  

৫) আেবদনপ  জমা দওয়া ও ভিত ি য়ার মেধ  কােনা অব ায় ছা -ছা ীেদর কেলেজ হািজরা িদেত বলা হেব না।  সম  

ি য়া অনলাইেন স  হেব।  ভিতর িফ জমা িদেত হেব e-payment/কেলজ িনধািরত ব াে র মাধ েম।  কেলজ িনধািরত 

ব াে  ভিত সং া  তথ  জানােনার দািয়  সংি  কেলজ কতৃপে র।  ভিত সং া  সা ািহক িরেপাট (ভিত  হওয়ার পর 

সাত িদন অ র) িনধািরত াফমা অনুযায়ী িতিট কেলজ িব িবদ ালয়েক অবশ ই জানােব।  

৬) য সকল ছা ছা ী াতক ের 2021-22 িশ াবেষ থম বেষর থম সিম াের ভিত হেয়িছল এবং িব িবদ ালেয়র 

Registration করার পর পরী ার Form fill up কেরিন, তারা যিদ িনয়মানুযায়ী যাগ  বেল িবেবিচত হয়, তেব তারা 

িব িবদ ালেয়র ভিতর িনয়ম অনুযায়ী এই িব িবদ ালেয়র অ গত য কােনা কেলেজ Intake capacity-র মেধ  মধা 

তািলকায় ান পেল য কােনা কােস পুনরায় নতুনভােব (re-admission নয়) াতক ের থম বেষর থম সিম াের 

ভিত হেত পারেব।  এে ে  একই কেলেজ তারা সবািধক দুবার ভিতর সুেযাগ পােব।  তােদর নতুন কের Registration করেত 

হেব না।  আেগর Registration-ই বহাল থাকেব।  তােদর ধুমা  Enrolment form পূরণ করেত হেব এবং উ  

ছা /ছা ীর িনকট থেক এ প ভিতর কারেণর Self declaration িনেত হেব।  

৭) ক. B.B.A (Hons) এবং B.B.A (Hons) in Tourism and Hospitality কােস ভিত হওয়ার জন  য কােনা ীকৃত 

কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2) বা সমতুল পরী ায় পাস করেত হেব।  

খ. B.C.A. (Hons.) কােস ভিত হওয়ার জন  য কােনা ীকৃত কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2) 

বা সমতুল পরী ায় Mathematics/Statistics/Computer Science/Computer Application/Ituv/Business 

Economics & Mathematics (BEM) িবষেয় Pass marks থাকেতই হেব এবং য সম  ছা ছা ী CBSE বাড থেক 

Information Practice িবষয় িনেয় (10+2) বা সমতুল পরী ায় পাস কেরেছ তারাও এ-িবষেয় অনাস কােস ভিত হেত 

পারেব।  

গ. Economics (Hons) কােস ভিত হওয়ার জন  য কােনা ীকৃত কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক 

(10+2) বা সমতুল পরী ায় Mathematics/Business Mathematics/Equivalent িবষেয় পাস মাকস থাকেতই হেব।  

Nutrition (Hons) কােস ভিত হওয়ার জন  য কােনা ীকৃত কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক 

(10+2) বা সমতুল পরী ায় Chemistry িবষেয় পাস মাকস থাকেতই হেব।  

ঘ. BSc in Bio-Chemistry (Hons) এবং BSc in Biotechnology (Hons) কােস ভিত হওয়ার জন  য কােনা ীকৃত 

কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2) বা সমতুল পরী ায় িব ান শাখায় Physics, Chemistry & 

Bio Science/Mathematics িবষেয় পাস মাকস থাকেতই হেব।  

৮) রাজ  েরর খেলায়াড়রা াটস কাটায় সা ািনক (Hons.) কােসর থম বেষর থম সিম াের ভিত হেত পারেব যিদ 

উ -মাধ িমক বা সমতুল পরী ায় কমপে  45% ন র সহ ীকৃত খলার যথাযথ মাণপ  থােক। জলা েরর খেলায়াড়রা 

উ -মাধ িমক বা সমতুল পরী ায় পাস মাকস সহ ীকৃত খলার যথাযথ মাণপ  থাকেল থম বেষর থম সিম াের 

জনােরল কােস ভিত হেত পারেব। অনােসর ে  িতিট িবষেয় একিট কের আসন াটস কাটার জন  বরা  থাকেব। 

https://forms.gle/kVuKK14scikbun1G8


আেবদনকারীেদর মেধ  মধার িভি েত এই িনবাচন করেত হেব এবং িনবািচত ছা /ছা ীিট য ক ােটগিরর অ ভু  সই 

ক ােটগির থেক ওই আসনিট বরা  করা হেব। 

৯) য সম  ছা ছা ী (10+2) বা সমতুল পরী ায় vocational Engineering & Technology (অে  Pass Marks সহ) 

পাস কেরেছ তারা BCA (Hons.)/BBA(Hons.)/Computer Science (Hons.)/B.A.(Gen.)/B.Sc.(Gen) কােস থম 

বেষর থম সিম াের ভিত হেত পারেব।  

১০) য সম  ছা ছা ী (10+2) বা সমতুল পরী ায় vocational agriculture িনেয় পাস কেরেছ তারা 

B.A./B.sc.(General)/BBA(Hons.) কােস ভিত হেত পারেব।  

১১) য সম  ছা ছা ী (10+2) বা সমতুল পরী ায় Vocational Business & Commerce িনেয় পাস কেরেছ তারা 

B.A./B.Com (General)/BCom (Hons)/BBA (Hons) কােস ভিত হেত পারেব।  

১২) য সম  ছা ছা ী (10+2) বা সমতুল পরী ায় Vocational Home Science িনেয় পাস কেরেছ তারা B.A. 

(General)/BBA(Hons.) কােস ভিত হেত পারেব।  

১৩)ক. চার বছেরর ব ােচলর অব ফাইন আট UG (BFA) পইি ং, া চার ও অ া াইড শালাইেজশন কােস ভিত হওয়ার 

জন  য কােনা ীকৃত কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ  মাধ িমক (10+2) বা সমতুল পরী ায় পাশ করেত হেব।  

খ. দুই বছেরর িডে ামা ইন িভজুয়াল আট ( াফট অ া  িডজাইন) (DVA) কাস এ ভিত হওয়ার জন  য কােনা ীকৃত 

কাউি ল বা বাড বা িব িবদ ালয় থেক উ মাধ িমক (10+2) বা সমতুল পরী ায় পাশ করেত হেব (বয়েসর ঊ সীমা নই)।  

১৪) য সম  ছা /ছা ী উপিরউ  vocational কাস িনেয় পাস কেরেছ তারা সংি  কেলেজ িবষয় িভি ক মাট আসন 

সংখ ার মেধ  সবািধক ১০% আসেন সেবা  া  ন েরর িভি েত থম বেষর থম সিম ােরর ভিতর সুেযাগ পােব।  

এে ে  তােদর সাধারণ বাড থেক পাশ কের ভিতর সুেযাগ পাওয়া সবেশষ াথীর ন র থেক বিশ ন র পেত হেব।  

১৫) যসব ছা ছা ী িবেদিশ িব িবদ ালয়/ বাড থেক িডি /(১০+২) বা সমতুল পরী ায় পাস কেরেছ তারা এই 

িব িবদ ালেয়র অনুেমািদত য কােনা কেলেজ াতক ের িবষয়িভি ক কােস মাট আসন সংখ ার বাইের 15% আসেন ভিত 

হওয়ার সুেযাগ পােব।  

১৬) য সকল ছা ছা ী Cambridge University  থেক CIE পরী ায় পাস কেরেছ তারা এই িব িবদ ালেয়র অনুেমািদত 

য- কােনা কেলেজ থম বেষর থম সিম াের ভিত হওয়ার যাগ ।  এে ে  অবশ ই তােক কমপে  ‘O’ Level থেক 

িতনিট িবষেয় এবং ‘A’  Level থেক দুিট িবষয় পাস করেত হেব।  উপেরা  দুিট লেভেলর মেধ  কােনা একিট লেভেলর 

ইংেরিজ িবষয় থাকা বাধ তামূলক।  

১৭) থম বেষর থম সেম ােরর াস  হওয়ার 10 িদন পের কােনা ছা  বা ছা ী িবষয়/ধারা পিরবতন করার জন  

আেবদন করেত পারেব এবং সম  ি য়ািট সংি  কেলেজর Online Admission Portal-এর মাধ েমই স  হেব। 

কেলজ কতৃপ  পরবতী 10 িদেনর মেধ  িবষয়িট চূড়া  করেবন। 

১৮) িতিট কেলজেক অনুেরাধ করা হে  য বতমান পিরি িতর কথা িবেবচনা কের ভিতর িফ যতটা স ব rationalize  

করার চ া করেত হেব। 

১৯) 2022-23 িশ াবেষ কােনা ছা /ছা ী ভিত হওয়ার পর ভিত বািতল করেত চাইেল বা এক কেলজ ছেড় অন  কেলেজ 

ভিত হেত চাইেল, ভিতর িফ বাবদ নওয়া অথ ফরত দওয়ার িবষেয় UGC এবং উ িশ া দ র, পি মব  সরকার-এর 

িনেদশনামা েযাজ  হেব। 

২০) য তথ িল রিজে শেনর সময় েয়াজন স িল মানুসাের ভিতর ফেম যু  করার ব ব া করেত পারেল ভিবষ েত 

রিজে শন ফেম এর যাচাই/সং হ করার সুিবধা হেব। 



২১) On-line Admission-এর Software-এ Burdwan University-র Registration-cum-Enrolment Form-এর 

িনধািরত িফ িলর মেধ  ছা /ছা ীর িনজ  সি য় মাবাইল ন র এবং সি য় e-mail ID থাকা আবশ ক এবং Excel 

format-এ output িনেয় রাখেত হেব। 

 

 

   
(সুিজতকুমার চৗধুরী)                         

                                                                                         কমাধ  

তািরখ 04.07.2022 

 

 

Notification No. R-C/UG-Perm/Adm/5(75)                                               Date : 08-07-2022 

 

াতব  তথ ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন  িতিলিপ িরত হেলা 

১) মাননীয়/মাননীয়া অধ /উপাধ / ভার া  অধ , বধমান িব িবদ ালয় অনুেমািদত মহািবদ ালয় সমূহ 

২) সকল আিধকািরক, বধমান িব িবদ ালয় 

৩) িপ.এ. উপাচায, বধমান িব িবদ ালয় 

৪) িপ.এ. সহউপাচায, বধমান িব িবদ ালয় 

৫) িপ.এস. কমসিচব, বধমান িব িবদ ালয় 

৬) এস.এস. অনুমিতশাখা, বধমান িব িবদ ালয় 

৭) জ.এস. রিজে শন ও মাইে শন শাখা, বধমান িব িবদ ালয় 

৮) িসে ম ম ােনজার, বধমান িব িবদ ালেয়র কি উটার স ার, এই িব াপনিট বধমান িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইেট দবার 

জন  অনুেরাধ করা হে ।  

 

                                                                               
(সুিজতকুমার চৗধুরী)                         

কমাধ  

 তািরখ 08.07.2022 

অনুিলিপ সে  দওয়া হেলা :  
১) অনুেমািদত বাড/কাউি ল/িব িবদ ালেয়র তািলকা 

২) G.O. NO. 507-Edn(CS_/10M-95/14 dated 30-06-2022 

৩) Specified Disability List in RPWD Act, 2016 

৪) List of subject or allied subject required to pass at 10+2 level in order to study Hons. in a subject. 










