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Notice no: 52 B                                                                              Date: 16 September 2022 
NOTICE 

পি মব  সরকােরর না শ না ার 507- Edn (CS)/10M-95/14 তািরখ 30.06.2022 এবং 
সীতারাম মাহােতা মেমািরয়াল কেলেজর না শ না ার 37 তািরখ 15.07.2022 অনুসাের থম 
সিম ােরর াস ১৯ সে র ২০২২ সামবার থেক  হে । 

 
থম সিম ােরর ছা -ছা ীেদর ড েম স পরী া করা হেব ২১ সে র ২০২২ বুধবার।  

 
ড েম স পরী ার সময় থম সিম ােরর ছা -ছা ীেদর য য ড েম  জমা িদেত হেব 
তা হল (১) অিরিজনাল ু ল িলিভং সা িফেকট, (২)উ  মাধ িমক বা সমপযেয়র পরী ার 
মাকশীট এর সলফ অ ােটে ড ফেটাকিপ, (৩) মাধ িমক পরী ার অ াডিমট কাড এর সলফ 
অ ােটে ড ফেটাকিপ, (৪) SC/ST/OBC/PH সা িফেকট এর সলফ অ ােটে ড ফেটাকিপ (যিদ 
েযাজ  হয়), (৫)অ াি েকশন ফম এর ি আউট, (৬) ভিতর রিশেদর ি আউট, (৭) সাদা 
বা হালকা রেঙর পাশাক পের তালা দু  পাসেপাট সাইেজর ছিব।  
 
ড েম স পরী ার সময় থম সিম ােরর ছা -ছা ীেদর য য অিরিজনাল মাণপ  এেন 
দখােত হেব তা হল (১) উ মাধ িমক বা সমপযােয়র পরী ার মাকশীট, (২) মাধ িমক 
পরী ার অ াডিমট কাড এবং (৩) SC/ST/OBC/PH সা িফেকট, যিদ তা েযাজ  হয়।  
 
েত ক  অনাস কােসর ছা ছা ীেদর ড েম স পরী া সই সই িডপাটেমে ই হেব। 
ড়মািল অনােসর ছা ছা ীেদর ড েম স পরী া সং ৃ ত িবভােগ হেব। া াম কােসর 

ছা ছা ীেদর ড েম স পরী া অ াকােডিমক িবি ং-এর একতলায় ২ ও ৩ ন র ঘের হেব।  
 
সদ  ভিত হওয়া থম সিম ােরর কান ছা  বা ছা ী যিদ ড েম  পরী ার জন  িনিদ  
িদেন কেলেজ উপি ত না হয়, তাহেল ধের নওয়া হেব য সই ছা  বা ছা ী এই কেলেজ 
ভিত হেত আর আ হী নয় এবং তার নাম অ াডিমশন রিজ ার থেক কেট দওয়া হেব। 
 

 
(ড. দেবাপম রাহা) 
অধ  

 
 


