ভিরিফেকশেনর জন কেলেজ সম ডকুেম স (অির জনাল ও িতন
কিপ জর ) িনেয় িনিদ িদেন ও িনধািরত কাউ াের আসেত হেব।

িশ ক-িশি
দখেবন ও

কারা সম
ডকুেম স অির জনাল এর সে
েয়াজনীয় কাগজপ জমা রাখেবন।

িমিলেয়

কেলেজ ভিতর সমেয় পাওয়া চালােনর সাবেজ
কি েনশন এবং
িভশনাল র জে শন ি েপর সাবেজ কি েনশন একই হেত হেব।

িভশনাল র জে শন ি েপ কান ভল থাকেল তা তখনই সাইবার
ক ােফ থেক সংেশাধন কিরেয় আনেত হেব।

কাউ াের িফ জক াল ভিরিফেকশেনর পর অবশ ই কেলজ অিফেস
িগেয় র জে শন ট অনলাইেন ভিরফাই করােত হেব।

কেলজ কাউ

াের িফ জক াল ভিরিফেকশেনর জন িন িলিখত ডকুেম
কিপ স

-এটাে

ড জর

আেবদনকারীর ছিব সহ Admission Form (ভিতর ফম) যখােন যথা ােন ছা

স

িলর অির জনাল ও িতন

আনেত হেব।
এবং অিভভাবক

ারা Signature করা থাকেব।

ভিতর পর া Admission Challan-এর িতন ট (০৩) কিপ (অনলাইন পাটাল থেক User Id এবং Password িদেয় Login কের Downaload
করেত হেব ও Printout িনেত হেব)।
WBSU থেক

া

Provisional Registration Slip- এর িতন ট (০৩) কিপ।

মাধ িমেকর Original Mark Sheet এবং Admit Card এবং/অথবা Certificate এবং
উ

েত ক টর িতন ট (০৩) ফেটাকিপ।

মাধ িমেকর (H.S) Original Mark Sheet এবং Admit Card এবং/অথবা Certificate এবং

েত ক টর িতন ট (০৩) ফেটাকিপ।

উ মাধ িমক (H.S) ু ল থেক া School Leaving Certificate-এর িতন ট (03) ফেটাকিপ (বাংলার িশ
করেত হেব ও Printout িনেত হেব)।

া পাটাল থেক Downaload

Caste Certificate (যিদ থােক) এবং এর িতন ট (03) ফেটাকিপ।
িতন ট (03) পাসেপাট আকােরর ছিব।
WBSU এর Registration সময় দওয়া ফান ন র সহ মাবাইল ফান (এই ন র এ OTP আসেব যা ভিরিফেকশন এর জন অত
পূণ)।
AADHAAR Card এবং AADHAR Card-এর িতন ট (03) ফেটাকিপ।
ভ াকিসেনর ডাজ নওয়া হেল COWIN App থেক

া

Covid Vaccine Certificate এবং এর ফেটাকিপ আনা বাধ তামূলক ।

িফ জক াল ভিরিফেকশেনর পের কেলজ অিফেস ছা ছা ীেদর
অনলাইন ভিরিফেকশন হেব।

মিনং অিফস

ড অিফস

ইভিনং অিফস

• B.A. ছা ী
• B.Sc. (Bio) ছা ী
• B.Sc. (Pure) ছা ী

• B.A. ছা

• B.Sc. (Bio) ছা
• B.Sc. (Pure) ছা

িভশনাল র জে

শন

িলর

