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নোটিশ�
2022-23 ি�কটষাবর B.A. প্র ষাবরে কােকিশ অোটরর িষবাে এষং নোোেটল নকটারর ফটঁকট আরাো পুোেটে োতুো কাে

আাষদোপত েরট নোওেট হাষ। আাষদোপাতে েো্ নকটাোট আাষদোরূল্ িদাত হাষ োট।

 আাষদো কেট যটাষ – 12.09.2022 (10 am) ন্াক 16.09.2022 (11:59:59 pm)
 Provisional Merit List পকট� হাষ – 19.09.2022 (12 noon)
 আাষদোকটেী ি�কট্রীাদে পির�োটল নরিেশ িলন্ নকটাোট ররর্ট ্টকাল 20.09.2022 তটিেখ নষলট 12শটে রধ্

9733770053 (শধুরটত WhatsApp)/ principal@manikchakcollege.ac.in -এ mail কাে েটোটাত হাষ।

 Merit List -এ ্টকট আাষদোকটেীে োটর Waiting List িহরটাষ (21-09-2022 নষলট 12 শটে) নদওেট হাষ। Waiting
List -এ যটাদে োটর আাে তটাদে রিতরে েো্ আরো ষুক কেটে রুাযট� ্টকাষ (Willing)। যটেট এই আরো ষুক কোষ

তটাদে িোাে আষটে Admission List (Merit অোুরটাে) নষােটাষ। যটেট আরো ষুক কোষ োট তটাদে োটর Admission
List -এ আে ্টকাষ োট এষং পেষতরীাত রিতরে রুাযট�ও পটাষ োট। আরো ষুক কেট রটাোই রিতর োে কটেণ আরো খটিল

্টকাল তাষই রিতরে রুাযট� পটওেট যটাষ। Admission List নষােটাোটে পে Payment শু হাষ।

 আরো ষুক কেটে ররেরীরট (Willing) - 21.09.2022 (12 noon) to 22.09.2022 (11:59:59 pm)

 1st Admission list against willing list - 23.09.2022 (12 noon)

 1st Payment start - 23.09.2022 (2 pm) to 24.09.2022 (11:59:59 pm)

 2nd Admission list against willing list - 26.09.2022 (12 noon)

 2nd Payment start - 26.09.2022 (2 pm) to 27.09.2022 (11:59:59 pm)

 আরো খটিল ্টকাল 28-09-2022 নষলট 12 শটে পেষতরী Admission List নষােটাষ এষং Payment 2 শট ন্াক শু

হাষ।

 নযররস আাষদোকটেীে োটর আা�ে Merit List -এ িেল এষং রিতর হাত ইচুক িকন রিতর হেিো তটাদে পুোেটে আাষদো

কোত হাষ। পুােটাোট ররস Merit List আে গটহ্ হাষ োট।

Sd/-
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