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বিজ্ঞবি
এতদ্দ্বারা উচ্চমাধ্যমমক(2018, 2019 ও 2020) বা সমতু ল্য পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের জানাদনা যায় যয, উচ্চ মশক্ষা েপ্তর,
পমিমবঙ্গ সরকার কততৃ ক প্রকামশত (530-Edn CS dated 21/9/2020) ও Joint Director of Public Instruction যপ্রমরত
মনদেৃ শনামা এবং U G Council, বাাঁকুডা মবশ্বমবেযাল্য় যেদক পাওয়া পত্র নং BKU/Sec/UG/Admission (Extension)/19/2020
dated 22/9/2020 অনুযায়ী আগামী 25/9/2020 তামরখ যেদক 27/9/2020 তামরখ রামত্র বাদরাটা পযৃন্ত নতু ন কদর প্রেম যসমমস্টাদর
ভমতৃ র হওয়ার জনয registration ও আদবেন করদত পারদব। আদবেন করার সুদযাগ োকদব যকবল্মাত্র প্রোগ্রোম প্ োর্স গুলিতে, এছাডা
অেৃনীমত অনাসৃ, রাষ্ট্রমবজ্ঞান অনাসৃ , সংস্কত ত অনাসৃ ও কমাসৃ অনাসৃ ইতযামে মবষয়গুমল্দত মসট সংখযা খামল্র মভমিদত। সবমকছু ই
অনল্াইন যপাটৃাদল্ পাওয়া যাদব। নতু ন অনল্াইন যপাটৃাল্টির www.sonamukhicollegebankura.com এদত link পাওয়া যাদব। ভমতৃ র
আদবেদনর জনয Registration করদত পারদব আগামী 25 যসদেম্বর যেদক 27 যসদেম্বর 2020 রামত্র বাদরাটা পযৃন্ত। যসানামুখী
কদল্জ যক Registration fee বাবে, পূদবৃ প্রকামশত সরকামর মনদেৃ শনা অনুযায়ী, online এ payment করদত হদব না। তদব, তামল্কাভু ক্ত
হওয়ার পদর ভমতৃ হদত চাইদল্, online payment successful হদল্ই provisional ভমতৃ প্রমিয়া সম্পূর্ৃ হদব। Merit list প্রকামশত হদব
28 যশ যসদেম্বর 2020 েুপর
ু 12 টার মদধ্য। Online পদ্ধলেতে ভমতৃ প্রমিয়া চল্দব 29 যশ যসদেম্বর 2020 রামত্র বাদরাটা পযৃন্ত। Merit
list প্রকামশত হওয়ার সাদে সাদে SMS অদটাদমটিক অনল্াইন মসদস্টম যেদক যবর হদয় যাদব।
Online admission process করার সময় প্রত্যেক আত্িদনকারীত্ক বনত্দে শ দদওয়া হত্ে, বিষয়গুবি বনিোচত্নর সময় অযেন্ত
যত্নিান হত্য হত্ি। কারর্ একবার final submit করার পদর পবরিযে ত্নর সুত্যাগ থাকত্ি না। উচ্চ মশক্ষায় আগ্রহী আদবেনকারীদের
মনদেৃ শ যেওয়া হদে COVID-19 পমরমিমতদত ভমতৃ র মবষদয় যবমশ সতকৃ হওয়ার জনয। যারা প্রেম online admission portal এ
registration করার পদরও ভমতৃ হওয়ার সুদযাগ যয কারদর্ই যহাক হারাদত হদয়দছ, তাদেরদক আদরা যবমশ সতকৃ হওয়ার মনদেৃ শ
যেওয়া হদে। প্রযুমক্তগত কারদন, যকান আদবেনকারী ভমতৃ সংিান্ত ও অনল্াইন যপদমন্ট সংিান্ত অসুমবধ্া যেখদল্
smkadmission@gmail.com এ জানাদল্ সমাধ্াদনর যচষ্টা করা হদব। তদব মকছু বযমক্ত অযো তিতে ফি র্ম্পত স বা অপ্রদয়াজনীয়
অনুসন্ধাদনর জনয এই ইদমইল্ টি বযবহার করদছ। অপ্রাসমঙ্গক ইদমইল্ আসার ফদল্ যকান যকান যক্ষদত্র আদবেনকারীর গুরুত্বপূর্ৃ
ইদমইল্টি যেমরদত যেখদত পাওয়া যায়। তাই প্রদতযক আদবেনকারী ও বতৃ মান ছাত্র ছাত্রীদের মনদেৃ শ যেওয়া হদে প্রযুমক্তগত সমসযার
সমাধ্াদনর জনয যকবল্মাত্র ইদমইল্ বযবহার করা। তিতের ওত়েবর্োইটই যদেষ্ট কদল্জ সম্পমকৃ ত তদেযর জনয। মবশ্বমবেযাল্য় এবং
সরকামর েপ্তদরর মল্ংক যেওয়া আদছ কদল্জ ওদয়বসাইট। সমস্ত ছাত্রছাত্রীদক মনদেৃ শ যেওয়া হদে, মবশ্বমবেযাল্দয়র ওদয়বসাইটও গুরুত্ব
সহকাদর যেখার জনয।
আরও মনদেৃ শ যেওয়া হতে, ভমতৃ প্রমিয়ায় সঠিক যমাবাইল্ নাম্বার ও সঠিক ইদমইল্ আইমি যেওয়ার জনয। প্রেম যসমমস্টাদরর
ক্লাস আজ 22 যশ যসদেম্বর যেদক শুরু হদয় যগদছ। তদব ভাচুৃ য়াল্ বা অনল্াইন পদ্ধমতদত। অধ্যাপক অধ্যামপকাগন ছোত্রছোত্রীতের র্তে
প্হো়েোটর্অ্যোপ গ্রুতপ প্ োগোত োগ শুরু তর লেত়েতছন। ভমতৃ হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদেরও অনল্াইন মাধ্যদম এমগদয় যযদত হদব সংমিষ্ট মবভাদগর সদঙ্গ
যযাগাদযাগ করার জনয । যযাগাদযাগ রক্ষা করা ছাত্র ছাত্রীর োময়ত্ব। যারা মিতীয় যপাটৃাল্ এ ভমতৃ হদব, তারা যযন ভমতৃ হওয়ার
পদর অমত অবশযই, সংমিষ্ট মবভাগ যযাগাদযাগ করদল্ই, যযাগাদযাগ রক্ষা কদর। আরও জানাদনা হদে যয, অনল্াইন ভমতৃ প্রমিয়ায়
যয যরমজদেশন নাম্বার আদছ যসটাই হদব কদল্দজর যরাল্ নাম্বার। Online payment সম্পমকৃ ত সমস্ত রমশে সযদে রাখদত হদব।
নবাগত সকল্ ছাত্র-ছাত্রী ও আদবেনকারীদক যসানামুখী কদল্দজর পক্ষ যেদক শুদভো রইল্।
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