
 
Ref. No. 202012030845/SC/1/Notice       Date: 3rd Dec 2020 

বিজ্ঞবি (৩য় িার ভবতি র সুয াগ) 
এতদ্দ্বারা উচ্চমাধ্যমমক (2018, 2019 ও 2020) বা সমতুল্য পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের জানাদনা যায় যয, উচ্চ মশক্ষা েপ্তর,পমিমবঙ্গ সরকার কততৃ ক প্রকামশত মনদেৃশনামা (681-

Edn(CS)/10M-95/14  dated 30/11/2020) অনুযায়ী আগামী 05/12/2020 তামরখ যেদক 09/12/2020 তামরখ রামত্র বাদরাটা পযৃন্ত নতুন কদর প্রেম যসমমস্টাদর ভমতৃ  হওয়ার 

জনয  নমেভুক্তকরণ (registration) ও আদবেন করা যাদব । মিতীয় পযৃাদয়র ভমতৃ প্রমিয়া সমূ্পণৃ হওয়ার পর-ও  মবমভন্ন মবষদয় শূনয আসনগুমল্র জনযই যকবল্মাত্র আদবেন করার সুদযাগ 

োকদব। শূনয আসন সংখযার মবস্তামরত তেয অনল্াইন যপাটৃাদল্ পাওয়া যাদব। নতুন অনল্াইন যপাটৃাল্টির LINK কদল্দজর ওদয়বসাইট www.sonamukhicollegebankura.com যত 

পাওয়া যাদব। যসানামুখী কদল্জ যক Registration fee বাবে, পূদবৃ প্রকামশত সরকামর মনদেৃশনা অনুযায়ী,online payment করদত হদব না। তদব, তামল্কাভুক্ত হওয়ার পদর ভমতৃ  হদত 

চাইদল্, Online Payment Successful হদল্ তদবই  provisional ভমতৃ  প্রমিয়া সমূ্পণৃ হদব। Merit list প্রকামশত হদব 10-ই  মিদসম্বর  2020 মবকাল্ 4 টার মদধ্য। Online পদ্ধমতদত 

ভমতৃ প্রমিয়া চল্দব 12-ই  মিদসম্বর 2020 রামত্র বাদরাটা পযৃন্ত। Merit list  প্রকামশত হওয়ার সাদে সাদে SMS অদটাদমটিক অনল্াইন মসদস্টম যেদক যবর হদয় যাদব। 
 

অনল্াইন আদবেন করার সময় প্রদতযক আদবেনকারীদক মবষয়গুমল্ (Subject) মনবৃাচদনর সময় অতযন্ত যত্নবান হদত হদব। কারণ একবার FINAL SUBMIT করার পদর আর যকাদনা 

পমরবতৃদনর সুদযাগ োকদব না।  যাদের, প্রেম বা মিতীয় online admission portal এ registration করার পদরও ভমতৃ  হওয়ার সুদযাগ (যয কারদণই যহাক) হারাদত হদয়দছ, তাদেরদক 

আদরা যবমশ সতকৃ হওয়ার মনদেৃশ যেওয়া হদে। প্রযুমক্তগতকারদন, যকান আদবেনকারী ভমতৃ  সংিান্ত ও অনল্াইন যপদমন্ট সংিান্ত অসুমবধ্া যেখদল্ smkadmission@gmail.com এ 

জানাদল্ সমাধ্াদনর যচষ্টা করা হদব। আদবেনকারীদের  মনদেৃশ যেওয়া হদে তারা যযন প্রযুমক্তগত সমসযার সমাধ্াদনর জনযই যকবল্মাত্র ইদমইল্ বযবহার কদর| সমস্ত ছাত্রছাত্রীদক মনদেৃশ 

যেওয়া হদে মবমভন্ন তদেযর জনয কদল্জ এবং  মবশ্বমবেযাল্দয়র ওদয়বসাইট মনয়মমত গুরুত্ব সহকাদর যেখার জনয। 
 

ভমতৃ প্রমিয়ায় আদবেনকারীরা প্রদতযদক যযন মনদজর  সঠিক যমাবাইল্ নাম্বার ও সঠিক ইদমইল্ আইমি যেয়।  কারণ এই যমাবাইল্ নাম্বার এবং Email Id ভমবষযদত কদল্জ এবং মবশ্বমবেযাল্য 

কততৃ ক মবমভন্ন তেয আোন-প্রোদনর কাদজ বযবহৃত হদব | যারা তত তীয়  যপাটৃাল্ এ ভমতৃ হদব, তারা যযন ভমতৃ হওয়ার পদর অমত অবশযই, সংমিষ্ট মবভাদগ যযাগাদযাগ কদর অনল্াইন মাধ্যদম|  

যযাগাদযাগ রক্ষা করা ছাত্র ছাত্রীর োময়ত্ব। আরও জানাদনা হদে যয, অনল্াইন ভমতৃ প্রমিয়ায় যয যরমজদেশন নাম্বার আদছ যসটাই হদব কদল্দজর যরাল্ নাম্বার। Online Ppayment 

সম্পমকৃত সমস্ত রমশে সযদত্ন রাখদত হদব। 

খালি আসনগুলি র সংখযা হি যথাক্রমে (সরকালর লনমদে শনা অনুসামর প্রথে ও লিতীয় এডলেশন প ার্ে ামির ভলতে  হওয়া ছাত্র-ছাত্রীমদর কাছ পথমক অনিাইন  Confirmation অথোৎ accept / not accept 

ও No response  াওয়ার  মর পয  লরলিলত দাাঁ ল়িময়মছ তার লভলিমত) 

Bengali (H) : Gen-0, SC-0, ST-3, OBCA-2, OBCB-0 
English (H) : Gen-0, SC-6, ST- 4, OBCA-7, OBCB-0 
Sanskrit (H) : Gen-24, ST-8, ST- 5, OBCA-7, OBCB-3 
Philosophy(H) : Gen-0, SC-0, ST- 4, OBCA-3, OBCB-0 
Political Sc(H) : Gen-38, SC-14 ST- 4, OBCA-7, OBCB-0 

History (H) : Gen-0, SC-2, ST- 4, OBCA-2, OBCB-0 

Education (H) : Gen-0, SC-1, ST- 1, OBCA-0, OBCB-0 
Geography (H) : No Vacancy 
Physics (H) : Gen-1,  SC-2, ST- 1, OBCA-1, OBCB-0 
Chemistry : (H) : Gen-1, SC-0, ST- 1, OBCA-0, OBCB-0 
Math (H) : Gen-8, SC-2, ST- 3, OBCA-1, OBCB-0 
Zoology(H) : Gen-1, SC-2, ST- 1, OBCA-1, 
Botany(H) : Gen-1, SC-2, ST- 1, OBCA-1, OBCB-0 
Computer Sc(H) : Gen-1, SC-1, ST- 1, OBCA-1, OBCB-0 
Economics(H) : Gen-14, SC-6, ST- 2,  OBCA-3, OBCB-2 
Social Work(H) : Gen-1, SC-3, ST- 2, OBCA-2, OBCB-1 
B. Com. (H) : Gen-41, SC-19, ST- 6, OBCA-10, OBCB-7 
B.Sc. (Prog.) : Gen-38, SC-24, ST- 7, OBCA-11, OBCB-8 
B.A. (Prog.) : Gen-236, SC-104,  ST-58,  OBCA-78, OBCB-54         নবাগত সেস্ত আমবদনকারীমক  

B.Com. (Prog.) : Gen-58, SC-28, ST-7, OBCA-13, OBCB-8,.            পসানােুখী কমিমের  ক্ষ পথমক শুমভচ্ছা রইি।  

 
 

অধ্যক্ষ 

  পসানােুখী কমিমে 


