
                                               বারাসাত সরকারর মহারবদ্যালয় 

স্নাতকস্তরে কলা এবং ববজ্ঞান ববভারে আরবদনকােী বিক্ষার্থীরদে WISH LIST তাবলকাে ববষর়ে ববজ্ঞবি 

স্নাতকস্তরে কলা ও ববজ্ঞান ববষর়েে বববভন্ন ববভারে  ভবতিে জনয সকল আরবদনকােীরদে অনুরোধ কো 

হরে তাো যেন বাইরেে যকারনা বযক্তিে দ্বাো যকারনাভারব প্ররোবিত না হ়ে কােণ অনলাইন ভবতি 

প্রক্তি়ো সমূ্পণ ি কম্পম্পউটাোইজড পদ্ধবতরত বন়েবিত। কারো বযক্তিেত হস্তরক্ষপ এই প্রক্তি়ো বন়েিণ 

কেরত পারে না। 

স্নাতকস্তরে প্রর্থম বরষ ি অনাস ি ও যজনারেল যকারস ি কলা ও ববজ্ঞান ববভারেে বববভন্ন ববষর়েে িূনযস্থান 

দ্রতু পূেণ কোে জনয বসদ্ধান্ত যনও়ো হর়েরে যে ভবতি প্রক্তি়োে পেবতী পে িার়ে আরবদনকােীো তারদে 

পেরেে ববষর়ে ভবতিে ইো প্রকারিে জনয নাম বনবন্ধন(যেক্তজরেিন)কেরত পােরব। ইেুক প্রার্থীরদে 

এই তাবলকাটট এখন যর্থরক “WISHLIST” বহসারব অবভবহত হরব। এই পে িার়ে ভবতি ঐ WISHLIST -

এে যপ্রবক্ষরত প্রস্তুতকৃত যমধা তাবলকাে উপে বভবি করে কো হরব। 

WISH LIST বনম্নবলবখত পদ্ধবত অনুো়েী প্রস্তুত কো হরব। 

 কলা এবং ববজ্ঞান ববভারেে বববভন্ন ববষর়ে প্রতীবক্ষত তাবলকাভুি ( Waiting list) আরবদনকােী যদে 

নাম ভবতি ববষর়ে তারদে ইো (Wish) বনবন্ধরনে জনয ১২.০৯.২০২১ তাবেরখ আমারদে ওর়েবসাইট 

(bgc.ac.in) প্রকাবিত হরব। 

 ওর়েবসাইট ১২.০৯.২০২১ যর্থরক ১৩.০৯.২০২১ োক্তি ১১.৫৯ বমবনট পে িন্ত ভবতিরত আগ্রহ 

যদখারনাে জনয (তাবলকাভুি যোেয আরবদনকােীরদে দ্বাো) যখালা র্থাকরব। যোেয প্রার্থীো 

আরবদনকােীরদে যপাটিারল লে ইন কেরত পারে এবং বনবদিষ্ট যকারস ি ভবতিে জনয তারদে ইো  

(wish) বনবন্ধন কেরত পারে। 

 এেপে যমধােত অবস্থান/ প্রাপয নম্বে অনুো়েী প্রস্তুত যমধা তাবলকা ১৪.০৯.২০২১ তাবেরখ (িতুর্থ ি 

ভবতি তাবলকাে ১ম পে িা়ে / WISHLIST অনুো়েী প্রর্থম তাবলকা) প্রকাবিত হরব। 

 WISHLIST অনুো়েী ভবতিে প্রর্থম তাবলকা ১৪.০৯.২০২১ তাবেরখ (ববকাল 4.00 টাে পরে) 

প্রকাবিত হরব। 

 ভবতি বি প্রদারনে যপাটিাল ১৬.০৯.২০২১ যর্থরক ১৮.০৯.২০২১ োত 12 টা পে িন্ত যখালা র্থাকরব। 

 প্রর়োজন হরল, এই WISHLIST পে িার়েে বদ্বতী়ে ভবতি তাবলকা (প্রর্থম পে িার়েে ৫ম ভবতি তাবলকাে 

সম তুলয) ২১.০৯.২০২১ তাবেরখ প্রকাি কো হরব এবং এই যক্ষরি, বি প্রদারনে যপাটিাল 

২১.০৯.২০২১ যর্থরক ২৩.০৯.২০২১ োত 12 টা পে িন্ত যখালা র্থাকরব। 

যমধা তাবলকা়ে র্থাকা সকল আরবদনকােীরক এই সমর়েে মরধয বনবদিষ্ট বদন অনুো়েী ওর়েবসাইরট  ভবতিে 

প্রক্তি়ো সতকিভারব অনুসেণ কোে জনয বলা হরে।  ভবতি বি প্রদারনে জনয যমরসজ বনববন্ধত 

যমাবাইল নম্বরে পাঠারনা হরব। ভবতি তাবলকা়ে বনব িাবিত প্রার্থীরদে ইরমইল আইবডরত একটট ই-যমইলও 

পাঠারনা হরত পারে। 

 

উপরেে প্রক্তি়োটট শুধুমাি অবনবাে ি পবেবস্থবতরত পবেববতিত হরত পারে ো সম়েমত জানারনা হরব।  যে 

যকারনা প্রেুক্তিেত প্ররেে জনয ৭০০৩০১৯৬৪৬ নম্বরে যোোরোে করুন অর্থবা 

online.admission@yahoo.com এ যমইল করুন (সকাল 11 টা যর্থরক ববরকল 5 টাে মরধয) এবং 

/অর্থবা, বিক্ষার্থীরদে লে ইন যপাটিাল (24x7 যহল্প যডস্ক) অর্থবা ugadmission@bgc.ac.in এ 

যমইরলে মাধযরম আপনারদে প্রে জমা করুন। 
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 আমো (করলরজে অনুষদ সদসয এবং কম িিােীো) এই প্রবতষ্ঠারন যকাবভড ১৯ -এে ঝুুঁ বক কমারত 

সব িদা জনস্বাস্থয সম্বন্ধী়ে বববধ করঠােভারব অনুসেণ কেবে। 

 

 


