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                                                                                                                                                   তারিখ – 07/02/2023 

 

এতদ্বািা সকল ছাত্র-ছাত্রীকক জানাকনা যাইকতকছ, যয সকল ছাত্র-ছাত্রী 1ST SEMESTER (REGULAR & BACK) এ পিীক্ষায় বসকত ইচু্ছক, 

যসই সকল ছাত্র-ছাত্রীকেি 1ST SEMESTER EXAM. FORM FILL-UP এি টাকা অনলাইকন যপ ককি রিপ রনকয় রনম্নরলরখত তারিকখ ককলকজি 

কমাস স রবল্ডিং এি লযাকব একস EXAM. এি FORM FILL-UP  কিকত হকব েপুুি 12.00 যেকক রবককল 3.30 এি মকযয I 

@ 1ST SEMESTER (BACK) ছাত্র-ছাত্রীকেি রনম্নরলরখত তারিকখ যপ কিকত হকব আি রকভাকব টাকা যপ কিকব যসই রেন বকল যেওয়া হকব I 

অনলাইকন রক ভাকব এ টাকা যপ কিকবন রনম্নরলরখত পদ্ধরত যেওয়া হকলা 

BURDWAN RAJ COLLEGE ONLINE 1ST SEMESTER FORM FILL-UP WEBSITE হকলা 

Collegeautomationbrc.org.in 
1ST SEMESTER FORM FILL-UP WEBSITE CLICK কিাি পি I 

 

1. যরাফম সা CLICK HERE যবাতাকম রিক কিকত হকব I 

2. যরাফম সা STUDENTS LOG-IN যবাতাকম রিক কিকত হকব I 

3. যরাফম সা SEMESTER যবাতাকম রিক কিকত হকব I 

4. যরাফম সা (A) CANDICATE USER ID (B) PASSWORD (DD/MM/YEAR) যেওয়াি পি LOG-IN যবাতাকম রিক কিকত হকব I 

5.MAKE PAYMENT যবাতাকম রিক ককি টাকা যপ কিকত হকব I 



 

Subject Date 

Bengali Honours, Sanskrit Honours, English Honours, Education Honours,   10/02/2023 

Sociology Honours, Geography Honours, Political Science Honours, Music Honours,  11/02/2023 

All B.Sc. Honours , All B.Sc. General                                                                                       ( িরববাি আসকত হকব  ) 12/02/2023 

All B.Com. Honours, All B.Com. General 13/02/2023 

B.A. General (Day Shift All Students) 14/02/2023 

B.A. General (Morning Shift All Students)  15/02/2023 

History Honours, Philosophy Honours, Economics Honours, Hindi Honours,  16/02/2023 

 

রব:দ্র: - এতদ্বািা সকল ছাত্র-ছাত্রীকেি জানাকনা হকচ্ছ ,যরে যকাকনা ছাত্র-ছাত্রী উপরিক্ত তারিকখি মকযয 1ST SEMESTER  EXAM.FORM FILL-UP 

এি FEES যপ ককি FORM FILL-UP না ককিা তাহকল পিবতী সমকয় যকান িকম ভাকব EXAM. FORM FILL-UP কিকত পািকব না I ONLINE এ 

টাকা যপ ককি COMPLETE PAYMENT যবাতাকম রিক কিাি পি DUPLICATE RECEIVE  যবাতাকম রিক ককি যপ রিপ যেকখ রনকব I যপ কিাি 

পি যপ রিপ না যপকয় োককা অেচ টাকা যককট রনকয়কছ তাহা হকল যসই সকল ছাত্র ছাত্রীিা রদ্বতীয় বাি যপ না ককলকজ একস জানাকত হকব  

একারযকবাি যপ কিকল যকানিকম ভাকব যসই টাকা রিফান্ড যেওয়া হকব না এবিং তাি জনয ককলজ কতত সপক্ষ যকাকনা িকম োয়ী োককব না I তাই 

সকল ছাত্র-ছাত্রী যনাটটশ ভাকলা ককি পক়ে তািপকি যপ কিকব I 

 

 

 

 


