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বিজ্ঞবি
মেধাতালিকায়

(Group-B Category) মে

সকি

ছাত্র-ছাত্রীদের

নাে

আদছ

তারা

বাাঁকুডা

লবশ্বলবেযািদয়র লিলি অ্যাডলেশন মিার্টাদি তাদের িগইন আইলড এবং িাসওয়াডট বযবহার কদর
মে ইনলিটিউর্ গুলিদত িডদত ইচ্ছুক তাদের নাে অ্গ্রালধকাদরর লিলিদত লনবটাচন করদব – সেয়সীো, ২৪
ই লডদসম্বর ২০২০ মেদক ২৭ মস লডদসম্বর ২০২০

েধযরালত্র িেটন্ত। উোহরণস্বরূি বিা োয় েলে

মকান লবষয় লবশ্বলবেযািয় সহ ছটি ইনলিটিউদর্ িডাদনা হয় তদব প্রােীদক তার িছন্দ অ্নুোয়ী 1, 2, 3,
4, 5, 6 র্াইি কদর মসগুলি লনবটাচন করদত হদব।
িডাদনা হয় তদব প্রােীদক

একইিাদব মকান লবষয় েলে িাাঁচটি ইনলিটিউদর্

তার িছন্দ অ্নুোয়ী 1, 2, 3, 4, 5 র্াইি কদর তাদের লনবটাচন করদত

হদব। েলে মকান লবষয় শুধুোত্র মকান একটি ইনলিটিউদর্ িডাদনা হয় তদব প্রােীদক মসই
ইনলিটিউদর্র স্বিদে 1 র্াইি করদত হদব। িলতট র িনয িছদন্দর ইনলিটিউর্ গুলির িদে
অ্গ্রালধকার অ্নুোয়ী িছন্দ জ্ঞািন (Choice of Preference) বাধযতােূিক অ্নযোয় মসই ছাত্র
ছাত্রীর প্রােীিে িলতট প্রলিয়া মেদক বালতি বদি গণয হদব, অ্েটাৎ মস লিলি মপ্রাগ্রাদে িলতট হদত
িারদব না।
The candidates whose name appeared in the Merit List under Group-B Category are directed
to Login using their login Id and Password into Bankura University P.G. Admission Portal
and select their preference of Institute where they intend to get admission within 24/12/2020
to 27/12/2020 midnight positively. Please note that if any subject is being offered by six
Institutes the candidate has to select them in the order 1, 2, 3, 4, 5, 6 as per his/ her choice.
Similarly, if any subject is being offered by five institutes the candidate has to select them in
the order 1, 2, 3, 4, 5 as per his/her choice. If any subject is being offered by single institute
candidate has to select 1 only in favour of that Institute. Giving preference in favour

of your choice of Institutes for admission is mandatory otherwise your
candidature for the admission into the PG programme will be cancelled i.e.
you will not get admission.
Sd/Dr. Subir Kumar Roy
Secretary (Addl. Charge)

