SUNDARBAN HAZI DESARAT COLLEGE
NAAC Accredited & RUSA Beneficiary
NAACeneficiary
www.hazidesaratcollege.ac.in
Notice
Sub: Online admission for the Academic Session 2021
2021-21
Course: BA/B.Sc/B.Com(H/G)
95/14 dt.13/07/2021) অনুযায়ী 2021প মব সরকােরর উ িশ া দ েরর িব ি (Notification No. 706-Edn(CS)/10M-95/14
22 িশ াবেষ অনলাইেনর মাধ েম ভিতর আেবদনপ জমা এবং মধার িভি েত ভিত নওয়া হেব।



অনলাইেন ভিতর আেবদন করার ওেয়বসাইট:
ওেয়বসাইট www.hazidesaratcollege.ac.in



ভিতর আেবদেনর জন



সকল ছা -ছা ীেদর ভিতর আেবদন করার পূেব ওেয়বসাইেট দওয়া ভিত (Admission Criteria, Form Fill-up
Fill
Procedure, Important Dates, Subject Combination & Intake Capacity, Admission Fees) স িকত তথ জানা
আবশ ক।



অনলাইেন ভিতর আেবদন জমা দওয়া



অনলাইেন ভিতর আেবদন জমা দওয়ার শষ তািরখ 20/08/2021



BA/B.Sc/B.Com Honours & General Course এর সকল আেবদনকারীর থম মধা তািলকা (Merit List) কািশত
হেব 24/08/2021 এবং ভিত
য়ার তািরখ 20/08/2021-পর জানােনা হেব।
(এখােন স ত মেন রাখেত হেব য মধা তািলকােত নাম থাকেল ভিত হওয়া িন ত নয়। কারণ িসেটর সংখ া সীিমত)



BA/B.Sc/B.Com (Honours & General) Course-এর
Course
িনিদ তািরখ িলেত ভিত নওয়া হেব।
হেব



কবলমা 2018, 2019, 2020 এবং 2021 সােলর উ মাধ িমক বা তার সমতল পরী ায় পাস করা ছা
BA/B.Sc/B.Com (Honours & General) কােস ভিত হওয়ার জন অনলাইেন আেবদন করেত পারেব।



2019 এবং 2020 সােল পাস করা ছা ছা ী যােদর ইিতমেধ ই কলকাতা িব িবদ ালেয়র র জে
পরী ার ফরম িফলাপ হেয় গেছ তােদর আেবদন হণেযাগ নয়।



ছা -ছা ীেদর ভিতর আেবদন পে
িনেত হব।



কান ছা -ছা ী যিদ অসত বা কান িবকৃত তথ পিরেবশন কের বা গাপন কের কেলেজ ভিত হয়, তাহেল
পরবত কােল সই ছা -ছা ী টর ভিত বািতল করা হেব।



সকল এডিমশন আপাতত



কেলেজর ভিত সং া
কান িবষেয় আপেডট পেত হেল িনয়িমত কেলেজর ওেয়বসাইট ফেলা ক ন এবং কান
সমস া হেল কেলেজর যাগােযাগ ন ের যাগােযাগ ক ন।

কান অথ (fees) জমা িদেত হেব না।

হেব 02/08/2021

িত ট কােস কিলকাতা িব িবদ ালয় ারা িনধািরত িসেট দওয়া

কান ভল তথ থাকেল, আেবদনপ

ছা ীরাই

শন এবং কােনা

ট বািতল হেব, এর দায় ওই ছা

বা ছা ী টেক

িভসনাল িহেসেব গণ হেব এবং কলকাতা িব িবদ ালেয়র অনুেমাদন সােপ ।

কেলজ অেয়বসাইডঃ www.hazidesaratcollege.ac.in

নং 8670414797
ফান নং-

