
GOVERNMENT OF WEST BENGAL 
NAYAGRAM PANDIT RAGHUNATH MURMU GOVERNMENT COLLEGE 

NAYAGRAM, BALIGERIA, PASCHIM MEDINIPUR, 721125 
 

Memo No: NGC/Admn/21-22/10 Date: 20/11/2021 

িব ি  

এত ারা ২০২১-২০২২ িশ াবেষর C.B.C.S. pattern এর অ গত াতক েরর থম সিম ার 

(সা াণীক ও সাধারণ) এর সম  ছা ছা ীেদর জানােনা যাে  য, ভিতর সময় দ  যাবতীয় তথ  

ও নিথ িল যাচাই (Physical Verification of the Relevant Documents) এবং 

িব িবদ ালেয়র Registration য়া িনে ািলিখত সময়সূচী অনুসাের মহািবদ ালেয়ই স  

হেব। এতদেু েশ  ছা ছা ীেদর িনে ািলিখত তািলকা অনুসাের যাবতীয় Original Document 

এবং স িলর দুই কিপ কের ত িয়ত নকল (self attested photocopies) উ  

Verification ও Registration য়া চলাকািলন অবশ ই তােদর সে  আনার জন  বলা 

হে । েয়াজনীয় যাবতীয় Document িলর তািলকা িব ি র শেষ দ  হল।  
  

Courses/Subjects 
[Venue] 

Date of physical 
verification of 

documents 
Roll No. 

Date of 
Registration 

Bengali (Hons.) 
 

[Departmental Room] 

02/12/2021 BNGH/21/001- BNGH/21/025 02/12/2021 
03/12/2021 
06/12/2021 
07/12/2021 

03/12/2021 BNGH/21/026- BNGH/21/050 

 

English (Hons.) 
 

[Departmental Room] 

02/12/2021 ENGH/21/001- ENGH/21/025 02/12/2021 
03/12/2021 
06/12/2021 
07/12/2021 

03/12/2021 ENGH/21/026- ENGH/21/050 

 

Philosophy (Hons.) 
 

[Departmental Room] 

02/12/2021 PHIH/21/001- PHIH /21/025 02/12/2021 
03/12/2021 
06/12/2021 
07/12/2021 

03/12/2021 PHIH /21/026- PHIH /21/050 

 

History (Hons.) 
 

[Departmental Room] 

02/12/2021 HISH/21/001- HISH /21/025 02/12/2021 
03/12/2021 
06/12/2021 
07/12/2021 

03/12/2021 HISH /21/026- HISH /21/050 

 

Sanskrit (Hons.) 
 

[Departmental Room] 

02/12/2021 SNSH/21/001- SNSH/21/025 02/12/2021 
03/12/2021 
06/12/2021 
07/12/2021 

03/12/2021 SNSH/21/026- SNSH/21/050 

 

Sociology (Hons.) 
 

[Departmental Room] 

02/12/2021 SOCH/21/001- SOCH /21/025 02/12/2021 
03/12/2021 
06/12/2021 
07/12/2021 

03/12/2021 SOCH /21/026- SOCH /21/050 

 

Pol. Science (Hons.) 
 

[Departmental Room] 

02/12/2021 PLSH/21/001- PLSH /21/025 02/12/2021 
03/12/2021 
06/12/2021 
07/12/2021 

03/12/2021 PLSH /21/026- PLSH /21/050 

DELL
Highlight

DELL
Highlight

DELL
Highlight

DELL
Highlight

DELL
Highlight

DELL
Highlight



 

B.A. General 
 

[P.R.M. Hall] 

02/12/2021 BAGN/21/001- BAGN /21/100 02/12/2021 
03/12/2021 
06/12/2021 
07/12/2021 
08/12/2021 
09/12/2021 
10/12/2021 

03/12/2021 BAGN /21/101- BAGN /21/200 

08/12/2021 BAGN /21/201- BAGN /21/350 

09/12/2021 BAGN /21/351- BAGN /21/450 

 

Verification এবং Registration এর সময় েয়াজনীয় নিথ িল িন প: 

 দুই কিপ ি  করা আেবদনপ  িনিদ  ােন া র সিহত।  

 দুই কিপ মাধ িমক বা সমতল  পরী ার Admit Card এর ত িয়ত নকল যােত 
আেবদনকারীর জ  তািরখ উি িখত।  

 দুই কিপ মাধ িমক বা সমতল  পরী ার Mark sheet এর ত িয়ত নকল।  

 দুই কিপ উ -মাধ িমক বা সমতল  পরী ার Registration Certificate এর 
ত িয়ত নকল।    

 দুই কিপ উ -মাধ িমক বা সমতল  পরী ার Admit Card এর ত িয়ত নকল।  

 দুই কিপ উ -মাধ িমক বা সমতল  পরী ার Mark Sheet এর ত িয়ত নকল।  

 দুই কিপ Category (Caste) Certificate এর ত িয়ত নকল (যিদ থােক)।   

 দুই কিপ PH Certificate এর ত িয়ত নকল (যিদ থােক)।  

 আসল School Leaving Certificate এবং স টর এক কিপ ত িয়ত নকল।  

 দুই কিপ ি  করা Fees Payment এর Receipt ।    

 যিদ কান আেবদনকারী ইিতমেধ  অন  কান মহািবদ ালয় বা িব িবদ ালেয় ভিত 
হেয় িগেয় থােক তাহেল তােদর আসল Transfer Certificate এবং University 
Permission বা Migration Certificate এবং স িলর এক কিপ ত িয়ত নকল।  

 দরূবত  ােনর আেবদনকারীেদর অিবভাবক কতৃক ানীয় অিবভাবক এবং তারঁ 
ঠকানা উি িখত এক ট িচ ঠ।   

 আেবদনকারী দইু কিপ Stamp size colour photo (সমসামিয়ক সমেয় তালা)।   

 

িবেশষ ব ঃ- সম  ছা ছা ীেদর িনিদ  সময়সূচীর মেধ  তােদর Document 
Verification and Registration য়া স ূণ কারার িনেদশ দওয়া হে । এই 
সময়সূচীর বাইের বা অিতির  অন  কান তািরখ উ  য়া পিরচালনার জন  
অনুেমািদত হেব না।  

 

 

     Sd/-                           Sd/- 
Officer-In-charge                                                                            Convenor 

Nayagram P.R.M. Government College Admission sub-committee  
                                                                                           Nayagram P.R.M. Government College 


