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REVISED NOTICE FOR SEM -1 (SESSION 2020-21)
2020-21 শিক্ষাবর্ষে প্রথম সেশমস্টার্েে ভশতে হওযা ছাত্র-ছাত্রীর্েে শবষয পশেবতে র্েে েু র্ াগ ।
Honours course-এ ভশতে হওযা ছাত্রছাত্রীরা GE (Generic elective) শবষয, Prospectus 2020-21
অেু াযী, পশেবতে ে কের্ত পাের্ব । গত ১০ ের্ভম্বে ২০২০ তাশের্েে শবজ্ঞশি অেু াযী স েু র্ ার্গে
শবষযটি উর্েে কো হর্যশছল, প্র ু শিগত অেু শবধাে জেয অেলাইে েু শবধাটি সেওযা ার্ে ো । তাই
শবষয পশেবতে র্েে জেয শেম্নশলশেত ইর্মইর্লে মাধযর্ম ইউজাে আইশি, সমাবাইল োম্বাে েহ পশেবতে র্েে
শবষযটি জাোর্ত হর্ব।
Hons ছাত্র-ছাত্রীো সকবলমাত্র GE শবষযটি পশেবতে র্েে েু র্ াগ পার্ব প্রের্পক্টাে ২০২০-২১ শেযমাবলী অেু াযী।

Programme course-এ ভশতে হওযা ছাত্র-ছাত্রীো programme বিষয়টি পশেবতে র্েে েু র্ াগ
পার্ব ো । সকবলমাত্র শবষয 2 ও 3 পশেবতে র্েে েু র্ াগ পার্ব Prospectus 2020-21 অেু াযী ।
Physical Education এবং Geography programme এ ভশতে হওযা ছাত্র ছাত্রীদের সক্ষর্ত্র সকবল মাত্র
programme শবষয Geography ও Physical Education এে মর্ধয interchange এে েু র্ াগ পার্ব।
Email এর মাধ্যমম জানামে হমি পবরিবেিে বিষময়র নাম িা বি বিষয় হমি।

Email Id : smkadmission@gmail.com
write your Registration id of online admission, Father's / mother’s name
( একই নামে একাধিক ছাত্র বা ছাত্রী থাকমে আোদা করমে সু ধবিা হমব) & Mobile number.
পরিবর্ত নেি সুনযোগ পোওযো যোনব 11/11/2020 থেনে 13/11/2020 থবলো দুন ো পযতন্ত। থবলো দুন োি পনি সমস্ত
data বোাঁকুডো রবশ্বরবদযোলনযি

থিরিষ্ট্রোি মহোশনযি এি েোনে email-এ পোঠোনেো হনব রবশ্বরবদযোলয-নিরিনেশে এি

িেয। এিপনি রবষয পরিবর্ত নেি থেোনেো সুনযোগ পোওযো যোনব েো।
Mobile No পরিবর্ত ে েিনর্ চোইনল উপনি উনেখ েিো ইনমইনল ইউিোি আইরি / থিরিনেশে েোম্বোি উনেখ
েনি িোেোনর্ হনব। যো রেেু িোেোনেোি থশষ র্োরিখ ও সময হল ১৩ েনেম্বি ২০২০ থবলো ২ ো।

Copy to :
1) shankarsmc2020@gmail.com
2) Jaydeep Singha for website
3) Mohan Ch Dutta
4) ARM & 5) A Das

5) A Gain, SAK, Apal

