No : Adm/Sem-I(2)/22-23

Date : 11.08.2022

2022-23 িশ

াবেষ B.A. 1st Semester-এ ভিত সং

া

িব

ি

এত ারা সংি
সকলেক অবগত করা হে
য, মুজ ফর আ মদ মহািবদ ালেয় B.A. Honours ও
Programme কােস ভিতর জন Final Merit List কািশত হেব 12.08.2022 তািরখ বলা 12 টায়।
আগামী 13.08.2022 তািরখ থেক িনে
দ
সূচী অনুসাের Admission List
কািশত হেব।
Admission List-এ নােমর পােশর িল -এ ি ক কের ভিত হেত হেব। িত
Admission List-এর
জন িনধািরত িনিদ সময়সীমার মেধ ই ভিত হেত হেব। উ তািলকার সম ছা ছা ী িনিদ সমেয়র
মেধ ভিত না হেল িনে
দ সূচী মাতােবক, সম আসন পূণ না হওয়া পয পরবত ভিত
তািলকা িল কািশত হেব। কােনা কােসর সম আসন পূণ হেয় গেল ওই িবষেয়র আর কােনা ভিত
তািলকা কািশত হেব না।
ভিত িফ জমা দওয়ার পর িফজ চালােনর ি
আউট িনেত হেব। অন লাইেন ভিত হবার পর কেলেজ
আসার েয়াজন নই। পি মব সরকােরর উ িশ া দ েরর িনেদশ মাতােবক াস
হওয়ার পর
ছা ছা ীেদর Document Verification করা হেব। এ িবষেয় পরবত সমেয় িব ািরত িব ি
কাশ করা
হেব।
অনাস কােসর ভিত তািলকা (Admission List)

1st Admission List
2nd Admission List
3rd Admission List
4th Admission List
5th Admission List

কাশসূচী –

: 13.08.2022 to 18.08.2022
: 19.08.2022 to 23.08.2022
: 24.08.2022 to 27.08.2022
: 28.08.2022 to 31.08.2022
: 01.09.2022 to 03.09.2022

া াম কােসর ভিত তািলকা (Admission List)

1st Admission List

কাশসূচী –

: 13.08.2022 to 03.09.2022

ভিত সং া িবেশষ াতব –
 ভিত তািলকায় ছা ছা ীর নােমর পােশ Book Seat অপশেন ি ক কের
হেব। আসন সংরর ণ করা হেয়
এই িলে

থেম আসন সংর ণ করেত

গেল ভিত তািলকায় নােমর পােশ Make Payment অপশন আসেব।

ি ক করেল Online Payment Gateway খুেল যােব। উ

Gateway মারফত ভিত িফ জমা

কের Payment Slip ডাউনেলাড কের িনেত হেব।
 িবিভ
 ভিত

কােসর ভিত িফ Annexure-I এ
ি য়া

স

ূণভােব

দান করা হেলা।

য়ংি য় এবং কেলজ অিফেস ক াশ

দােনর মাধ েম ভিতর

নই। কেলেজ ভিত কের দওয়ার অজুহােত কউ টাকা চাইেল ভার া

কােনা ব ব া

অধ ে র কােছ বা

ানীয় পুিলেশ

অিভেযাগ ক ন।


কবলমা
টার মেধ



াস

যাি ক সমস ার কারেণ

েয়াজন হেল 9932409659 এই ন ের

বলা 12 টা

থেক িবেকল 4

যাগােযাগ ক ন।
, ড েম

ভিরিফেকশন ও

রিজ শন িবষেয় পঃবঃ সরকার ও কল াণী িব িবদ ালেয়র

িনেদশানুসাের পরবত েত যথাযথ সমেয় িব ি

কাশ করা হেব।

S/dDr. Md. Ginnatulla Sk.

Teacher-in-Charge
Muzaffar Ahmed Mahavidyalaya

