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GOVERNMENT OF WEST BENGAL 

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, LALGARH 
LALGARH:: JHARGRAM::721516 

Website: www.lalgarhgovtcollege.org 

……………………………………………………………………………………………………… 

Reference No. 08/Admission/2021-22                                                               Date: 10 .09.2021 

 

এতদ্বারা ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে B.A.  General course, B.A. General Santali Medium, B.Sc. Bio-science এ 

ভশতে র জন্য সংশিষ্ট আর্বদন্কারীর্দর উর্ের্িয জান্ার্ন্া যার্ে যয, আমার্দর তৃতীয় পযোর্ের কাউর্েশ ং যিষ হর্ের্ে 

এবং এখন্ও শকেু শবষর্ের আসন্ ফাাঁ কা থাকার জন্য আগামী ১১/০৯/২০২১ তাশরখ যথর্ক চতুর্থ পযোর্ের কাউর্েশ ং-এর 

মাধ্যর্ম পুন্রাে ভশতে র প্রশিো শুরু হর্ব। 

B.A. General Course এ আবেদন কারী প্রাথী দদর  Admission  Date:  

B. A. General 
B. A. General (Santali Medium) 

 

Phase Date Details 

4th  Phase Online Provisional 

Admission  

 

11.09.2021 (Saturday) সকাল ১০ টাই নির্ বানিত প্রাথী 

দের িামের তানলকা প্রকাশ 

করা হমর্ 

12.09.2021 (Sunday) সন্ধ্যা ৬ টাই এডনেশি এর 

সোনি দ াষণা করা হমর্ 

5th  Phase Online Provisional 

Admission (If needed) 

 

13.09.2021 (Monday)   সকাল ১০ টাই নির্ বানিত প্রাথী 

দের িামের তানলকা প্রকাশ 

করা হমর্ 

14.09.2021 (Tuesday)  সন্ধ্যা ৬ টাই এডনেশি এর 

সোনি দ াষণা করা হমর্ 

6th  Phase Online Provisional 

Admission (If needed) 

 

15.09.2021 (Wednesday )  সকাল ১০ টাই নির্ বানিত প্রাথী 

দের িামের তানলকা প্রকাশ 

করা হমর্ 

16.09.2021 (Thursday )  সন্ধ্যা ৬ টাই এডনেশি এর 

সোনি দ াষণা করা হমর্ 

 

http://www.lalgarhgovtcollege.org/
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B.SC. BIO-SCIENCE GENERAL COURSE এ আবেদন কারী প্রাথী দদর  ADMISSION  

 

 

 

 

 

 

Stream  B.Sc. (Bio-Science) General 

Phase Date Details 

4th Phase Online Provisional 

Admission  

 

11.09.2021 (Saturday)  সকাল ১০ টাই নির্ বানিত প্রাথী 

দের িামের তানলকা প্রকাশ 

করা হমর্ 

12.09.2021 (Sunday)  সন্ধ্যা ৬ টাই এডনেশি এর 

সোনি দ াষণা করা হমর্ 

5th  Phase Online Provisional 

Admission (If needed) 

 

13.09.2021 (Monday)  সকাল ১০ টাই নির্ বানিত প্রাথী 

দের িামের তানলকা প্রকাশ 

করা হমর্ 

14.09.2021 (Tuesday) সন্ধ্যা ৬ টাই এডনেশি এর 

সোনি দ াষণা করা হমর্ 

6th  Phase Online Provisional 

Admission (If needed) 

 

15.09.2021 (Wednesday) সকাল ১০ টাই নির্ বানিত প্রাথী 

দের িামের তানলকা প্রকাশ 

করা হমর্ 

16.09.2021 (Thursday) সন্ধ্যা ৬ টাই এডনেশি এর 

সোনি দ াষণা করা হমর্ 
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Sd/- 

Convener, Admission Sub-

Committee, 2021-22  

Government General Degree 

College Lalgarh 

 

Sd/- 

Officer-in-Charge 

Government General Degree College Lalgarh 

 

 


