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পুজ োর ছুটি পরবর্তী কজে  খ োেো সংক্রোন্ত ববজ্ঞবি 

 এতদ্বারা লালগড় সরকারর মহারিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীযদ্র উযেযযয জানাযনা হযে যে, 

আগামী 09.11.2022, বধুবার যেযক কযলযজর পঠন পাঠযনর কাজ পুনরা়ে শুরু হয়ে োযে। 

ছাত্র-ছাত্রীযদ্র িলা হযে, তাযদ্র পড়াযযানা সঠিকভাযি চারলয়ে োও়োর জনয তারা যেন সংরিষ্ট 

রিভাযগর যেযকাযনা ধরযনর সম়েসূচী অেিা রিজ্ঞরি অনুো়েী রন়েরমত ক্লাস কযর এিং কযলযজর 

সকল প্রকার রন়েমরিরধ যমযন চযল। ছাত্র-ছাত্রীযদ্র আযরা িলা হযে যে, তারা যেন অিযযই 

সঠঠকভাযি তাযদ্র পররচ়েপত্র পযর কযলজ প্রাঙ্গযন প্রযিয কযর এিং কযলজ প্রাঙ্গযের যৃঙ্খলা 

িজা়ে রাযে। 

 

 যসই সযঙ্গ আরও জানাযনা হযে যে, সকল সসমিস্টারেে সকল রিষয়ের B.A. Honours-এর ক্লাস 

আগামী 09.11.2022 থেকে শুরু হকে। 

 

 সকল সসমিস্টারেে সকল রিষয়ের B.A. General-এর ক্লাস আগামী 11.11.2022 থেকে শুরু 

হকে। 

 

 সকল সসমিস্টারেে সকল রিষয়ের B.Sc. General-এর ক্লাস আগামী 09.11.2022 থেকে শুরু 

হকে। 

 

 সকল ছাত্র-ছাত্রীযদ্র িলা হযে, কযলযজর যে যকান প্রকার গুরুত্বপূে ণ তেয যেমন প্রেম 

যসরমস্টাযরর যরজজযেযন প্রজি়ো, যসরমস্টাযরর ফাইনাল পরীক্ষা, মাকণযীট রিতরে, তৃতী়ে এিং 

পঞ্চম যসরমস্টাযরর ভরতণ প্রজি়ো ইতযারদ্ যে যকান প্রকার তযেযর জনয তারা যেন কযলযজর যনাঠটয 

যিার্ণ অেিা কযলযজর ওয়েিসাইযট  রন়েরমত নজর রাযে। 

 

 তৃতী়ে এিং পঞ্চম যসরমস্টাযরর সকল ছাত্র-ছাত্রীযদ্র জানাযনা হযে তারা তাযদ্র স্কলাররযযপর 

Renewal Application গুরল 11.11.2022 যেযক কযলযজর অরফযস জমা রদ্যত পাযর। 

 

 প্রেম যসরমস্টাযরর সকল ছাত্র-ছাত্রীযদ্র জানাযনা হযে যে, তারা যেন অিযযই তাযদ্র ভরতণর 

ররযদ্ঠট সযঙ্গ রনয়ে কযলযজ আযস এিং ইরতমযধযই যরজজযেযন প্রজি়ো সংিান্ত যে রিজ্ঞরিঠট 

কযলযজর ওয়েিসাইযট যদ্ও়ো হয়েযছ তা েোেেভাযি অনুসরে কযর। প্রেম যসরমস্টাযরর যক্ষযত্র, 

তাযদ্র যরজজযেযন প্রজি়ো সম্পন্ন হও়োর পযরই তাযদ্র স্কলাররযপ এরিযকযনগুরল কযলযজর 

অরফযস জমা যনও়ো হযি। 

           -- 

আজেশোনুসোজর  

http://www.lalgarhgovtcollege.org/


2 
 

 

 

 

Notification Regarding College Opening after the Puja Vacation, 2022 
 

 

 This is for the information of all concerned that the College reopens and resumes its 

academic activities on and from 09.11.2022 (Wednesday). Students are hereby asked 

to attend the classes on regular basis for smooth continuation of their studies as per 

any kind of schedule and notification from the concerned departments and to abide by 

the rules and regulations of the College. Also, they are asked to maintain discipline 

within the College premises and to wear their Identity Cards properly. 

 

 This is also notified that all the B.A. Honours Classes will continue on and from 

09.11.2022.  

 

 All the B.A. General Classes will be held on and from 11.11.2022. 

 

 B.Sc. General Classes of all Semesters will be held on and from 09.11.2022. 

 

 All the students are also asked to look at the College Notice Board / College Website 

for necessary information regarding Registration Process (for the 1st Semester 

Students), End-Semester Examinations, Marksheets distribution, Admission process 

into existing Semesters (particularly, for the 5th Semester & 3rd Semester Students). 

 

 The students of 5th and 3rd Semesters may submit their Scholarship renewal 

applications at the College Office on and from 11.11.2022. 

 

 The 1st Semester students must carry with them the Admission receipts while coming 

to the College and must follow the Notification regarding the Registration process 

which is already put up in the College Website. All scholarship applications of the 1st 

Semester students will be accepted at the College Office after the completion of their 

Registration process. 

 

By Order. 
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