রায়গঞ্জ সু ররন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয় -এ 2021-22 বিক্ষা িরষে
প্রথম সসবমস্টার -এ ভবতে হরত ইচ্ছু ক ছাত্রছাত্রী সদ্র জনয :
 E- COUNSELLING এ বনরজর নাম যারা কবিউটার সথরক সদ্খরত চাও
তারা এখারন বিক কর ।
 E- COUNSELLING এ বনরজর নাম যারা সমািাইল সথরক সদ্খরত চাও
তারা এখারন বিক কর।

অথিা
নিচের ধাপ গুনি অিু সরণ কর
➢

প্রথচে google এ নিচে rsmraiganj নিচে সােচ করচি নিচের ছনিটা

দেেচে পাচি,

➢

Raiganj Surendranath Mahavidyalaya এর উপর নিক

করচি নিচের ছনিটা দেেচে পাচি ,

উপচরর দপজ এ online admission button এর উপর নিক করচি নিচের দপজ
টি েু িচি

উপচরর দপজ এ e-COUNSELLING BUTTON এর উপর নিক করচি নিচের
দপজ টি েু িচি

উপচরর দপজ এ E- Counselling list এর উপর নিক করচি নিচের দপজ টি েু িচি,

উপচরর ছনিচে নিনেচ ষ্ট সািচজক্ট এর পাচে সংনিষ্ট কযাচটিরী এর নিচে দোচের েচো িাটি
এ নিক করচি নিচের দপজ টি েু চি যাচি

উপচরর দপজ এ login &pay এর উপর নিক করচি পরিেী দপজ টি েু িচি দযোচি
িিইি কচর admission দিওো যাচি.

 দয সেস্ত প্রাথী নিষে পনরিেচ ণ করচে োও োরা আচি
অযাডনেেি কযাচেি করচি োরপর আিার পছচের নিষে এ
অযাডনেেি নিচে হচি ( যনে োনিকাে িাে থাচক ) এর জিয

পুচরা ভনেচ ফী পুিরাে িািচি িা । দযটুকু অনেনরক্ত ফী িািচি
দসটুকুই PAY করচে হচি ।


যারা এই কচিজ দথচক অযাডনেেি কযাচেি কচর অিয

কচিজ এ ভনেচ হচে োও োরা যনে 30/09/2021 এর েচধয
কযাচেি কচরা দসচেচে দপ্রাচসনসং ফী িািে 1000/ টাকা
িাে নেচে িানক টাকা দফরে পাচি , এই টাকা প্রাথীর িযাঙ্ক
account এই দকিি োে নিনেচ ষ্ট সেচে দেওো হচি (প্রাথী
দক িযাঙ্ক এর pass book এর প্রথে পাোর ফচটাকনপ
,admission receipt, cancellation receipt সহ
দেি করচে হচি, দেি এ প্রাথীর দোিাইি িাম্বার অিেযই
থাকচে হচি )
 সরকাবর বনরদ্েি অনু যায়ী ভবতে প্রবিয়া চলাকালীন
করলজ এ আসা কর ার ভারি বনবষদ্ধ , সকারনা সমসযা
হরল
admissionraiganjsurendranath@gmail.com

এই সমল এ প্রাথীর পু ুংখানু পুঙ্খ বিিরণ সহ (প্ররয়াজরন
screen-shot) সযাগারযাগ কররত হরি।

Sd/TIC
RAIGANJ SURENDRANATH MAHAVIDYALAYA

