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 Ref. No……………………………………………                                                                                 Date 28.08.2020. 
Calendar Schedule* for U.G Admissions 2020-21 Session 

Candidates are asked to go through the Reference Lists regarding cut-off merit points & ranks of the Unreserved Category in 

different streams and wait for their turn to receive the s.m.s over their registered phone number. The entire procedure of 

online admission is described in the admission portal & also demonstrated by a video. The College won’t be responsible if a 

student misses the deadline to pay the requisite amount of fees for admission. 

স্নাতকস্তরে ২০২০-২১ শিক্ষাবরষেে ভশতে  কযারেন্ডাে শিশিউে* 

আরবদনকােী ছাত্রছাত্রীরদে এই মরমে জানারনা হরে যে তাো যেন অসংেশক্ষত যেনীে জনয শনর্োশেত কাট-অফ যমশেট পরেন্ট এবং র্যাঙ্ক, Reference List গুশেে যেরক যদরে 

যনে এবং শনরজরদে শনবন্ধীকৃত যফান নম্বরে এসএমএস বাতে াে জনয অরপক্ষা করে। অনোইন ভশতে ে সমূ্পনে পদ্ধশতটি শবস্তাশেতভারব যপাটে ারে জানারনা হরেরছ এবং একটি 

শভশিওরত প্রদশিেত হরেরছ। শনর্োশেত সমেসীমাে মরর্য ভশতে ে টাকা অনোইরন জমা কেরত না পােরে এবং ভশতে ে সুরোগ হাোরে, করেজ দােী োকরবনা।  

8:00 A.M, Tuesday, 

1st September 2020 

Admission Portal open for candidates and Online fee 

payment commences for First Phase.  

 প্রেম দফা ভশতে ে জনয অযািশমিন যপাটে াে উনু্মক্ত এবং 

অনোইন টাকা জমা শুরু।  

12:00 P.M (After 

Noon),  Wednesday, 

2nd September 2020 

Deadline for Online Payment of Admission fees for 

the first phase.  

প্রেম দফাে ভশতে  প্রশিো যিষ।  

8:00 A.M, 

Thursday, 3rd  

September 2020 

Subject to availability of seats, second phase Admit 

orders given to candidates and online fee payment 

commences.  

োশে আসন সংেযাে শনশেরে শিতীে দফাে ভশতে ে শনরদে ি জাশে 

এবং অনোইন টাকা জমা শুরু। 

12:00 P.M (After 

Noon), Friday, 4th  

September 2020 

Deadline for Online Payment of Admission fees for 

the second phase. 

শিতীে দফাে ভশতে  প্রশিো যিষ। 

8:00 A.M, Saturday, 

5th September 2020 

Subject to availability of seats, third phase Admit 

orders given to candidates and online fee payment 

commences. 

োশে আসন সংেযাে শনশেরে তৃতীে দফাে ভশতে ে শনরদে ি জাশে 

এবং অনোইন টাকা জমা শুরু। 

12:00 P.M (After 

Noon), Sunday,  6th 

September 2020 

Deadline for Online Payment of Admission fees for 

the third phase. 

 তৃতীে দফাে ভশতে  প্রশিো যিষ। 

8:00 A.M, Monday, 

7th September 2020 

Subject to availability of seats, fourth phase Admit 

orders given to candidates and online fee payment 

commences. 

োশে আসন সংেযাে শনশেরে চতুেে দফাে ভশতে ে শনরদে ি জাশে 

এবং অনোইন টাকা জমা শুরু। 

12:00 P.M (After 

Noon). Tuesday, 8th 

September 2020 

Deadline for Online Payment of Admission fees for 

the fourth phase. 

চতুেে দফাে ভশতে  প্রশিো যিষ। 

8:00 A.M, 

Wednesday, 9th 

September 2020 

Subject to availability of seats, fifth phase Admit 

orders given to candidates and online fee payment 

commences. 

োশে আসন সংেযাে শনশেরে পঞ্চম দফাে ভশতে ে শনরদে ি জাশে 

এবং অনোইন টাকা জমা শুরু। 

12:00 P.M (After 

Noon), Thursday, 

10th September 2020 

Deadline for Online Payment of Admission fees for 

the fifth phase. 

পঞ্চম দফাে ভশতে  প্রশিো যিষ। 

8:00 A.M, Friday,  11th 

September 2020 till 

12:00 P.M (After Noon), 

Sunday 13th September 

2020 

Admission Schedule of 6th phase, if necessary, to fill up the vacant 

seats in some subjects, if any. 

োশে আসনসংেযাে শনশেরে ষষ্ঠ দফাে ভশতে  প্রশিো। শনশদে ষ্ট 

সমরেে মরর্য অনোইন ভশতে ে টাকা জমা কেরত হরব। এই 

বযাপারে যকান অনুরোর্ গ্রাহয হরবনা।   

25th September, 2020 LAST DATE OF ADMISSION TO UNDERGRADUATE 

COURSES IN 2020-21 SESSION AS PER UNIVERSITY 

NOTIFICATION 

শবশ্বশবদযােরেে শনরদে িানুসারে ২০২০-২১ শিক্ষাবরষে স্নাতকস্তরে 

ভশতে ে যিষ তাশেে। 

*Schedule is subject to change with Goverment Notifications (if any) due to unforeseen COVID-19 situation. 

Sd/- Teacher-in-Charge 


