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It is hereby notified for all concerned that the last date of admission to the BA/BCom First Semester ( 
Hons & Program) courses has been extended upto 30 -10- 2020 vide G.O. No. 530 - Edn (CS) dated 21-
09-2020. New  applications for admission are invited from eligible candidates for filling up limited 
number of vacancies in the following courses: 
1. BA Hons in English (All Categories) 
2. BA Hons in Pol. Science (All Categories ) 
3. BA Hons in Geography (SC / ST Categories )  
4. BA Hons in History (ST Categories) 
5. BA Hons in Bengali (SC / ST/OBC-A Categories ) 
6. BCom Hons in Accountancy (All Categories) 
7. BA Program in Sanskrit (SC / ST/OBC-A/OBC-B Categories) 
8. BA Program in Phy Education (SC / ST/OBC-A/OBC-B Categories) 
9. BA Program in Education (ST Categories ) 
10. BA Program Course (SC / ST/OBC-A/OBC-B Categories ) 
11. B. Com Program Course (All Categories) 
  Applications will be received during 26 September to 03 October 2020 through online mode at free of 
cost. The concerned merit lists will be published and the said admission will be started on 04-10-2020. 
Candidates are requested to visit our website and go through admission link. 

By Order 
বফথযু়াডযী কলরজ 

বফথযু়াডযী, নদীয়া 
বর্তি  ংক্র়ান্ত র্ফজ্ঞর্ি 

২৬-০৯-২০২০ 

এতদ্ব়ায়া ংর্িষ্ট কলরয অফগর্তয জনয জ়ান়ালন়া লে বম র্ফএ/ র্ফকভ ( অন়াি ও বর়াগ্র়াভ) বক়ালিয 
রথভ বর্ভষ্ট়ালয বর্তি য বল ত়ার্যখ আগ়াভী ৩০ব অলট়াফয ২০২০ মিন্ত ফর্ধিত কয়া লযলে যক়ার্য 
অডি ়ায নম্বয ৫৩০- ইর্ডএন ( র্এ) ত়ার্যখ ২১-০৯-২০২০ অনু়ালয। নতুন কলয আলফদনত্র চ়াওয়া 
লে র্নম্নর্রর্খত বক়ািগুর্রয বেলত্র:- 

১) র্ফএ অন়াি ইন ইংর্র (ভস্ত কয়ালেগর্য ) 

২) র্ফএ অন়াি ইন র ়ালযন্স (ভস্ত কয়ালেগর্য) 

৩) র্ফএ অন়াি ইন র্জওগ্র়ার্প (এর্/ এটি কয়ালেগর্য) 

৪) র্ফএ অন়াি ইন র্র্ি (এটি কয়ালেগর্য)  

৫) র্ফএ অন়াি ইন বফঙ্গর্র (এর্/ এটি/ ওর্ফর্- এ কয়ালেগর্য ) 

৬) র্ফকভ অন়াি ইন অয়াক়াউলের্ন্স (ভস্ত কয়ালেগর্য) 

৭) র্ফএ বর়াগ্র়াভ ইন ংসৃ্কত (এর্/ এটি/ ওর্ফর্- এ/ ওর্ফর্-র্ফ কয়ালেগর্য) 

,৮) র্ফএ বর়াগ্র়াভ ইন র্পর্জকয়ার এডুলকন (এর্/ এটি/ ওর্ফর্- এ/ ওর্ফর্-র্ফ কয়ালেগর্য) 

৯) র্ফএ বর়াগ্র়াভ ইন এডুলকন (এটি কয়ালেগর্য) 

১০) র্ফএ বর়াগ্র়াভ বক়াি (এর্/ এটি/ ওর্ফর্- এ/ ওর্ফর্-র্ফ কয়ালেগর্য) 

১১) র্ফকভ বর়াগ্র়াভ বক়াি (ভস্ত কয়ালেগর্য) 

নতুন কলয আলফদনত্র গ্রণ কয়া লফ ২৬ব বলেম্বয বথলক ০৩য়া অলট়াফয,  ২০২০ মিন্ত অনর়াইন 
ভ়াধযলভ এফং র্ফন়াভলূরয। ৪ঠ়া অলট়াফয ২০২০ ত়ার্যলখ ংর্িষ্ট বভধ়াত়ার্রক়া রক়ার্ত লফ এফং উর্ির্খত 
বর্তি  বনওয়া শুরু লফ। র়াথীলদয অনলুয়াধ কয়া লে কলরলজয ওলযফ়াইলে র্গলয বর্তি য র্রঙ্কটি ফযফ়ায 
কযলত। 

অনভুতয়ানু়ালয। 


