BURDWAN RAJ COLLEGE
Aftab House, Frazer Avenue, Burdwan

Urgent Notice/ জরুরী বিজ্ঞবি
Department of Higher Education, Government of West Bengal has sought
information details of all students studying in colleges. In order to comply with this
all students pursuing different courses in the College in Day, Morning and Evening
Shifts
must
compulsorily
fill
up
the
form
online
at
https://forms.gle/fVWdcdEkUXNEywJ27 in order to get different benefits from the
Government and the University.
উচ্চশিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাশবদযালয়ের সকল ছাত্র ছাত্রীয়দর শবশিন্ন তথ্য চেয়ে শিয়দে ি
পাঠিয়েয়ছি। এই ময়ম ে কলেলের দিবা, প্রাতঃ ও সান্ধ্য দবভালে পাঠরত সকে ছাত্র ছাত্রীলক
https://forms.gle/fVWdcdEkUXNEywJ27 দিওয়া ফর্টি
ম অবিয অনোইলন পূরণ করয়ত
হয়ব। ছাত্র ছাত্রীয়দর এই তথ্যগুশল পূরণ করা কয়িারিায়ব বাধ্যতামূলক। সরকারী ও শবশ্বশবদযালয়ের
সুয় াগ সুশবধ্া চপয়ত, ছাত্রছাত্রীয়দর এই ফম পূ
ে রণ করয়তই হয়ব।
Students must provide appropriate information to the questions marked with
asterisk (*) in the given form. In case the question is not valid for a particular student,
he/she must write N/A in the given field. All information applicable must be provided
truthfully.
ফলর্রম তারকা খশেত (*) স্থায়ি চ

তথ্যাবলী োওো হয়েয়ছ তা ছাত্র ছাত্রীলক অবিযই শদয়ত হয়ব। শদ

প্রশ্নঠি চতামার চক্ষয়ত্র প্রয় াজ্য িা হে তা হয়ল N/A শলখয়ত হয়ব । চ তথ্যগুয়লা চতামার চক্ষয়ত্র প্রয় াজ্য,
চসই তথ্যগুশল অবিযই পূরণ করয়ত হয়ব।
The Last Date of Submission of this form is 08 November 2022. Please note
that those who had submitted a form earlier in this regard vide college notice
dated 20/10/2022 need to submit their response once again through this form.
ফর্টি
ম পূরণ করার শেষ তাররখ ০৮ নভেম্বর ২০২২। রিগত ২০ অভটািভরর রিজ্ঞরি অনুযায়ী
পূভি ফর্
ম
জর্া
ম
করভেও আিারও উপররোক্ত ফর্টি
ম পূরণ করভত হভি।
If any student fails to submit the above form, the College authority will not be held responsible
for he/she not getting governmnet and/or university facilty/benefits in future.
যদি দকান ছাত্র/ছাত্রী উপলরাক্ত ফর্ ম টি দনদিম ষ্ট সর্লয়র র্লযয ের্া না করার কারলে দকান
সরকাদর/দবশ্বদবিযােলয়র সুলযাে-সুদবযা দেলক বঞ্চিত হয়, দস দেলত্র কলেে প্রশাসন িায়ী োকলব না।
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