বিজ্ঞবি : ২৪/১১/২০২১

বলাগড়

ববজয়কৃষ্ণ

মহাববদ্যালয়য়র

বব.এ./বব.এসবস/বব.কম.

(অনাস/য়জনায়রল)
স

প্রথম

সসয়মস্টায়রর

ছাত্রছাত্রীয়দ্র জানায়না হয়ে সে, ২৪ নয়েম্বর, ২০২১ সথয়ক ৪ বিয়সম্বর, ২০২১ তাবরয়ের ময়যয ববশ্বববদ্যালয়য়র
অনলাইন সরজজয়েশন করয়ত হয়ব।
বব.এ./বব.এসবস/বব.কম. (অনাস/য়জনায়রল)
স
প্রথম সসয়মস্টায়রর ছাত্রছাত্রীয়দ্র এই স ার্স ায়ল অনলাইন
সরজজয়েশন ফম স বফলআ

করয়ত হয়ব :

(https://www.digialm.com//EForms/configuredHtml/1254/3253/Registration.html)
ফম স বফল আয় র

দ্ধবত জানার জনয এই বলিংকটর্ সদ্য়ো :

(https://drive.google.com/drive/folders/1ONijABGJq7ckA29nxZrJ7ECrF30jBKmm?usp=sharing)
ফয়মরস বনম্নবলবেত কয়য়কটর্ সেয়ত্র সকানওোয়বই েুল করা োয়ব না কারণ এগুবল েুল থাকয়ল সকানওোয়বই
সিংয়শাযন করা োয়ব না। সেত্রগুবল হল : College Name, Student's Name, DOB, Gender, Caste, Email Id,
Mobile Number, Differently able, Nationality, UG Degree, Stream (Subject),Core Subject and only
Honours student Total marks and marks obtain field.
অনলাইন ফম স সাববমর্ করার

য়র ফয়ম স সদ্ওয়া ইয়মইল অযায়েয়স ও সমাবাইয়ল User Id এবিং Password

আসয়ব। User Id এবিং Password বদ্য়য় সতামরা বনয়জয়দ্র ফম সবফলা
ফম সম্পূ
স
ণ সাববমর্
স
করার আয়গ

সম্পূণ সকরয়ত

েন্ত
স সকান েুল হয়ল সতামরা সিংয়শাযন করয়ত

অনলাইন সরজজয়েশন অযাবিয়কশন ফয়মরস সজরক্স কব

ারয়ব এবিং সরজজয়েশন

ারয়ব।

এবিং বনম্নবলবেত িকুয়মন্টগুবলর কব সহ কয়লয়জ

এয়স ৭ বিয়সম্বয়রর ময়যয অবশযই জমা বদ্য়ত হয়ব। ফয়মরস মাথায় Application Sequence Number এবিং Roll
No. বলেয়ত হয়ব। েবদ্ বপ্রয়ন্ট েুল থায়ক ( প য়রর অ বরবতসনীয় সেত্রগুবল ছাড়া), তাহয়ল সসটর্ সকয়র্ তার
ায়শ টিকর্া বলয়ে বদ্য়ত হয়ব।
িকুয়মন্টগুবল হল : ১) আধার কার্ড (জেরক্স), ২) মাধযবমজকর অ্যার্বমট কার্ড( জেরক্স), ৩) কাস্ট

সার্টড বিজকট ( জেরক্স), ৪) মাধযবমজকর মাকডবিট(জেরক্স), ৫) উচ্চ মাধযবমজকর মাকডবিট(জেরক্স),
৬) উচ্চ মাধযবমজকর অ্যার্বমট কার্ড( জেরক্স ), ৭) প্রথম ভবতডর রবসদ এিং বিষয় পবরিতডজের রবসদ
(জেরক্স) এিং দবদ মাগ্রজশিে সার্টড বিজকট থাজক (জেরক্স )
োরা ববগত বছরগুবলয়ত বযমান
স
ববশ্বববদ্যালয়য় সরজজয়েশন কয়রছ বকন্তু এই বছয়র এই কয়লয়জ েবতস
হয়য়ছ,অথবা োরা গত বছর অনয কয়লয়জ েবতস হয়য়ছ এবিং সরজজয়েশন কয়রছ তারা
বফলআ

করয়ত

ুনরায় সরজজয়েশন ফম স

ারয়ব না বা তার দ্রকারও সনই। তারা সরাসবর কয়লয়জ এয়স Room A-7 ত্র সোগায়োগ

করয়ব।
বযমান
স
ববশ্বববদ্যালয়য়র স্বীকৃত সবািস/কাপজিল ছাড়া অনয সবায়িসর ছাত্রছাত্রীয়দ্র বযমান
স
ববশ্বববদ্যালয়য়র
সরজজোয়রর সথয়ক আগাম অনুমবত

ত্র বনয়ত হয়ব এবিং সসই বিটির সফ্ট কব

সময়য় আ য়লাি করয়ত হয়ব। West Bengal Board ছাড়া অনয সবায়িস

অনলাইন ফম স বফলআয় র

াশ করয়ল তায়দ্রয়ক কয়লজ অবফয়স

অবরজজনাল মাইয়েশন সাটর্স বফয়কর্ জমা বদ্য়ত হয়ব। Inward Migration Fee বহসায়ব ১০০ র্াকা ও ফয়মরস জনয
২০ র্াকা কযায়শ জমা বদ্য়ত হয়ব।

হেলপ্লাগ্রে

8670272229,8926542479,9635246153,9804318024
হেল্পলাগ্রজে হিাে করার সময় সকাল ১০ টা হথজক রাত ৮ টা পদন্ত
ড

