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তোবরখ – 23/08/2022

এতদ্বারা B.A, B.SC, & B.COM (GENERAL & HONOURS COURSE) REGULAR

- প্রাতঃ বিভাগ, বিিা বিভাগ, সন্ধ্যা বিভাগ এর সকল ছাত্র-ছাত্রীদির জানাদনা যাইদতদছ, যয
সকল ছাত্র-ছাত্রী 4TH SEMESTER পরীক্ষা বিদ়েদছা 5TH SEMESTER এ ভবতি হদত ইচ্ছু ক
থাদকা তাহা হইদল 24/08/2022 যথদক 30/08/2022 তাবরদের মদযয ONLINE এ 5TH
SEMESTER ভবতির টাকা যপ করদত হদি, বকভাদি ONLINE এ টাকা যপ করদি বনম্নবলবেত
পদ্ধবত যি়ো হইদলা I

BURDWAN RAJ COLLEGE ONLINE 5TH SEMESTER ADMISSION WEBSITE হদলা

Collegeautomationbrc.org.in
5TH SEMESTER ADMISSION WEBSITE CLICK করার পর I
1.
2.
3.
4.

যপ্রাফমা ি CLICK HERE যিাতাদম বিক করদত হদি I
যপ্রাফমা ি STUDENTS LOG-IN যিাতাদম বিক করদত হদি I
যপ্রাফমা ি SEMESTER যিাতাদম বিক করদত হদি I
যপ্রাফমা ি (A) CANDICATE USER ID (B) PASSWORD (DD/MM/YEAR) যিও়োর পর
LOG-IN যিাতাদম বিক করদত হদি I
5. যপ্রাফমা ি EDIT SUBJECT এর িদে সািদজক্ট বফলাপ কদর UPDATE AND CONTINUE
যিাতাদম বিক কদর টাকা যপ করদত হদি I

বি:দ্র: - এতদ্বারা সকল ছাত্র-ছাত্রীদির জানাদনা হদচ্ছ ,যবি যকাদনা ছাত্র-ছাত্রী উপবরক্ত তাবরদের মদযয
5TH SEMESTER ভবতির টাকা যপ না কদরা তাহদল পরিতী সমদ়ে যকান রকম ভাদি ভবতি হদত পারদি
না I ONLINE এ টাকা যপ কদর COMPLETE PAYMENT যিাতাদম বিক করার পর DUPLICATE

RECEIVE যিাতাদম বিক কদর যপ বিপ যিদে বনদি I যপ করার পর যপ বিপ না যপদ়ে থাদকা অথচ
টাকা যকদট বনদ়েদছ তাহা হদল যসই সকল ছাত্র - ছাত্রীরা বদ্বতী়ে িার যপ না কদর কদলজ এ অবফদস
এদস যিো করদত হদি সকাল 11 টা যথদক বনদ়ে িুপুর 1.30 এর মদযয, যবি যকান ছাত্র-ছাত্রী
একাবযকিার যপ কদরা তাহদল যকান রকম ভাদি যসই টাকা বরফান্ড যিও়ো হদি না এিং তার জনয
কদলজ কততপ
ি ক্ষ যকাদনা রকম িা়েী থাকদি না I তাই সকল ছাত্র-ছাত্রী যনাটটশ ভাদলা কদর পদ়ে তার
পদর যপ করদি I
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5TH SEMESTER ADMISSION FEES
B.A. HON’S – 2,670/B.A. EDUCATION HON’S (SELF FINANCE) – 5,860/B.A. MUSIC HON’S (SELF FINANCE) – 6,860/B.A. GENERAL – 2,470/B.A. GENERAL WITH GEOGRAPHY – 3,880/B.SC. HON’S – 3,880/B.SC. ECONOMICS HON’S – 2,880/B.SC. COMPUTER SCIENCE HON’S (SELF FINANCE) – 6,860/B.SC. ANTHROPOLOGY HON’S (SELF FINANCE) – 6,860/B.SC. GENERAL – 3,480/B.COM. HON’S – 2,730/B.COM. GENERAL – 2,530/-

