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Document Verification 

এতদ্বারা জানাননা যাইনতনে যয ২০২২ -২৩ শিক্ষাবনষে স্নাতকস্তনর প্রথম যেশমস্টানর ভশতে হওয়া োত্রোত্রীনের 

নশথ যাচাই পশিয়া শনম্নশিশিত শেনন েম্পন্ন হনব। 

Course  Date and Time Subjects Remarks 

B.A. Honours 

শব .এ োম্মাশনক 

(োাঁওতাি মাধ্যম বানে ) 

১৯ যি যেনেম্বর ২০২২ 

যোমবার 

েময় -েকাি ১১টা 

যথনক যবিা ২ টা। 

বাাংিা, ইাংরাশজ,োংসৃ্কত, 

োাঁওতাশি , ইশতহাে, 

েিেন, রাষ্ট্র শবজ্ঞান, 

েমাজ শবেযা । 

 

 

B.A. General and 

 B.SC General 

শব.এ োধ্ারন  এবাং  

শব এে .শে  োধ্ারন। 
(োাঁওতাি মাধ্যম বানে) 

২০ যি ও ২১ যি 

যেনেম্বর ২০২২ 

মনগািবার ও বুধ্বার 

েময় -েকাি ১১টা 

যথনক যবিা ২ টা ।. 

বাাংিা, ইাংরাশজ,োংসৃ্কত, 

োাঁওতাশি , ইশতহাে, 

েিেন, রাষ্ট্র শবজ্ঞান, 

েমাজ শবেযা । 

বটাশন, শিশজওনিাশজ ও 

বানয়ািশজ 

োত্রোত্রীনের আনুনরাধ্ 

করা হনে ১৭ ই 

যেনেম্বর  কনিনজর 

ওনয়ব োইট যেিনত  

যেিানন যযশেন আোর 

জনয যানের নাম 

প্রাকাশিত তানের যক 

যেশেন আেনত হনব । 

B.A. Honours 

(Santali Medium) 

শব .এ  (োম্মাশনক)( 
যকবি মাত্র োাঁওতাি 

মাধ্যনমর োত্র োত্রী যের ) 

তাশরি ২২ যি যেনেম্বর 

২০২২ 

বৃহস্পশত বার 

ইশতহাে( োাঁওতাি 

মাধ্যম) েিেন, (োাঁওতাি 

মাধ্যম 
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েময় -  েকাি ১১টা 

যথনক যবিা ২ টা 

রাষ্ট্র শবজ্ঞান (োাঁওতাি 

মাধ্যম) 

 

B. A. General 

(Santali Medium) 

শব.এ োধ্ারন 

(োাঁওতাি মাধ্যম 

তাশরি ২২ যি যেনেম্বর 

২০২২ 

বৃহস্পশত বার 

েময় -  েকাি ১১টা 

যথনক যবিা ২ টা 

ইতিহাস 

(সা াঁওিাল মাধ্যম )  

দর্ শন,  

(সা াঁওিাল মাধ্যম)  

রাষ্ট্র তিজ্ঞান  

(সা াঁওিাল মাধ্যম) 

 

 

শবনিষ দ্রষ্টবয 
১।  নশথ যাচাই এর পশিয়া শট স্বিরীর কনিনজ এনে করনত হনব । 
২। শনধ্োশরত তাশরি এবাং েমনয়র পনর নশথগুশির যকাননা যাচাই করণ করা হনব না। 
৩। যাচাইনয়র েময় প্রাথেীনের প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র েনগ আননত হনব।  
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র  গুশি হি যথা- 
 

ক. ডাউননিাড করা ভশতে িরম 
ি. ভশতের টাকার রশিে । 
গ. উচ্চ মাধ্যশমক মাকেশিট (নজরক্স এবাং অশরশজনাি) । 
ঘ.উচ্চ মাধ্যশমক যরশজনেিন (নজরক্স এবাং অশরশজনাি)। 
ঙ.মাধ্যশমক আযাডশমড কাডে (নজরস্ক এবাং অশরশজনাি) 
চ.জাশতগত ও িারীশরক প্রশতবন্ধকতা গত োংিা পত্র(নজরস্ক এবাং অশরশজনাি)। 
ে. আধ্ার কাডে (নজরস্ক এবাং অশরশজনাি) । 
জ. ২০২০ োনির আনগ উচ্চমাধ্যশমক পাি কনর থাকনি শবশ্ব শবেযািয় যথনক অনুমশত পত্র আননত হনব। 

 

যকাননা শিক্ষাথেী যাচাইনয়র জনয উপশিত হনত না পারনি 18/09/2022 এর মনধ্য 
collegelalgarh@gmail.com-এ একশট ইনমি পাশিনয় শরনপাটে করনত হনব। 
 
                                        

 

 

 

Sd/- 

Officer-in-Charge 

Government General Degree College Lalgarh 

 

 

Sd/- 

Convener, Admission Sub-

Committee, 2021-22  

Government General Degree 

College Lalgarh 

 


