
 

 

   Ref:         Date: 13.07.2022 

         
============================================================================================ 

NOTICE 

Notice for Admission UG Courses -2022-23 Session 
 

It is notified for all concerned that Under Graduate admission in BA/BSc/BCom 

(Hons & General) for the Academic Session 2022-23 is going to start on and from 18.7.2022. 

One student can apply for more than one course/stream with one single application. 

Details of the schedule for the UG Admission in B.A., B. Sc., B.Com. (Hons & General): 

Date of the opening of the portal for online application:                      18.07.2022 

Last date of application:                                                                        05.08.2022 

Publication of the provisional list of total applicants:                           07.08.2022 

Publication of Total Merit List with first merit list:                              09.08.2022 

Date of Admission from First Merit List:                                        09.08.2022 and 10.08.2022 

Publication of Second Merit list:                                                               11.08.2022 

Date of Admission from Second Merit List:                                    11.08.2022 to 14.08.2022 

 

Further details regarding subsequent steps of the admission process will be duly notified. 

 

NB: Website Address: https://admission.sirgurudasmahavidyalaya.ac.in 

Before to start of application please keep ready 

(a) Unique Mobile no (b) Valid Email ID (c) All relevant scanned copy of Documents. 

e.g.- 

Madhyamik admit card /class 10 admit card or proof of D.O.B.  

Marksheet of higher secondary (10+2) or equivalent examination.  

Cast certificate (If applicable). 

Passport size colour photograph. 

Signature. 

    No Fees for Application 

For any queries contact to the following numbers 

1. 7059908119(B.Com.) 

2. 7059474383(B.A.) 

3. 8927390620(B.Sc.)                                                                   

:%20https:/admission.sirgurudasmahavidyalaya.ac.in
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Notice for Admission UG Courses -2022-23 Session 

 

সকলের অবগতির জন্য জান্ালন্া হলে যে স্নািক স্তলর তব.এ/ তব.এসতস/ তব. কম (অন্াস স ও যজন্ালরে), 

২০২২-২৩ তিক্ষাবলষ সর জন্য, ভতিস প্রক্রিয়া ১৮ জেুাই ২০২২ যেলক শুরু হলে। 

কলেলজর ওলয়বসাইলে প্রদত্ত তেলের একটে আলবদন্পলে একজন্ ছাে বা ছােী একাতিক িাখায় এবং 

একাতিক যকালস স ভতিসর জন্য আলবদন্ করলি পারলব। 

২০২২-২৩ তিক্ষাবলষ স কো, তবজ্ঞান্ ও বাতিজয তবভালগর স্নািক সাম্মাতন্ক ও সািারি যকালস স ভতিসর 

সময়সূতি তন্ম্নরূপ— 
  

আলবদন্পে বা অযাতিলকিলন্র জন্য অন্োইন্ যপােসাে খুেলব:                  ১৮ জুলাই ২০২২ 

আলবদন্পে বা অযাতিলকিন্ করার জন্য যিষ িাতরখ:                                   ০৫ অগস্ট ২০২২ 

সমস্ত আলবদন্পে সম্বতেি প্রােতমক খসড়া িাতেকা প্রকাতিি হলব :          ০৭ অগস্ট ২০২২ 

সম্পূি স ও প্রেম যমিা িাতেকা প্রকাি:                                                                 ০৯ অগস্ট ২০২২ 

প্রেম যমিা িাতেকা যেলক ভতিসর িাতরখ:                                                        ০৯ এবং ১০ অগস্ট ২০২২ 

তিিীয় যমিা িাতেকা প্রকাি:                                                                                ১১ অগস্ট ২০২২ 

তিিীয় যমিা িাতেকা যেলক ভতিসর িাতরখ:                                                     ১১ থেকে ১৪ অগস্ট ২০২২ 
 

ভতিসর পরবিী পে সায়গুতের সূতি পলর জান্ালন্া হলব।    
  

বব দ্র: 

সযর গুরুদাস মহাতবদযযােলয়র ওলয়বসাইে:  https//admission.sirgurudasmahavidyalaya.ac.in 

আলবদন্পলের জন্য যকালন্া রকম তি কলেজ যেলক গ্রহি করা হলে ন্া।   

অন্োইলন্ আলবদন্পে পরূি করার আলগ আলবদন্কারীর কালছ তন্ম্নতেতখি তবষয়গুতে সলে রাখলি 

অনু্লরাি করা হলে— 

১। বযক্রিগি একটে তন্তদসষ্ট যমাবাইে ন্ম্বর 

২। একটে ববি ও িােু ই যমইে আই তি 

৩। আলবদন্পলের সলে প্রলদয় সমস্ত গুরুত্বপূি স ন্তের স্ক্যান্-করা কতপ যেমন্: 

মািযতমলকর অযািতমে কািস বা জলের িংসাপে (বয়লসর প্রমািপে তহলসলব), 

উচ্চ মািযতমলকর বা ১০+২ পে সালয়র মাকসতিে 

পাসলপােস সাইলজর যিালো ও তন্জস্ব স্বাক্ষর-এর কতপ। 

সংরক্ষি সম্পতকসি সমস্ত প্রলয়াজন্ীয় সরকাতর ববি িংসাপে ও অন্যান্য। 

ভতিস সংিান্ত যেলকালন্া িলেযর জন্য যোগালোগ ন্াম্বার :                     
1. 7059908119 (B.Com.) 

2. 7059474383 (B.A.) 

3. 8927390620 (B.Sc.) 
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