তারেক র িডি কেলজ
তারেক র, গলী

িব ি
সিম ার িভি ক অনাস থেক পােশ

াজুেয়ট হবার জন আেবদন হণ

য সব সিম ােরর িবএ/ িবকম/ িবএসিস অনাস ছা ছা ী ২০২১ সােল শষ
সম-৬ পরী া িদেয়েছা অথচ পাশ কেরািন (অথাৎ নু নতম CGPA- ত ড-িব
পাওিন) তােদর পাশ
াজুেয়ট হবার সুেযাগ থাকেছ যিদ িন িলিখতভােব
যাগ হও তাহেল বুধবার (১৯/১/২০২২)-র মেধ অবশ ই কেলজ অিফেস
িনেচর আেবদন প (ডকুেম সহ যা িনেচ বিণত) পূরণ কের অিফেস জমা
িদেত হেব।
িনয়মাবলী১) 1801/2/3 415 এর অনাস ছা ছা ীেদর
সম-৬ ছাড়া সম
সিম ার েলােত পাশ থাকেত হেব।
২) সম -৬ ত পাশ করেত পােরািন (অথাৎ নু নতম CGPA- ত ড-িব পাওিন
তেবই সিম ার িভি ক অনাস থেক পােশ াজুেয়ট হবার জন আেবদন
করেত পারেব।
িক িক লাগেব১) সিম ার-৬ এর অির জনাল মাকসীটও ২ কিপ জর ।
২) বািক সিম ােরর এর “Q” মাকসীট ও অ াডিমেটর ২ কিপ জর ।
৩) র জে

শেনর ২কিপ জর ।

৪) ভিরিফেকশেনর জন সম

অির জনাল।

শষ তািরখ- বুধবার (১৯/১/২০২২) পয ।

িনেচর আেবদনপ

ট Print বার কের পূরণ কের জমা িদেত হেব।

তাং- 24/12/2021
অধ
ডঃঅমলকা হাট

DECLARATION

(Under B.A./B.Sc/B.Com. Semester system)

To
The Controller of Examinations
The University of Burdwan
Through

THE PRINCIPAL / TIC / OIC

-------------------------------------------------------------- College / Mahavidyalaya,
Sir,

With reference to the Notification No.
dated
,I do hereby declare that I will not appear further at the
B.A./B.Sc./B.Com. Honours semester-VI Examination (under CBCS with Semester system), …..……………… though the
chance(s) remain(s) for appearing at the aforesaid examination and request you to kindly declare me a Graduate of
General Course(following the relevant Regulations).
1)
2)
3)
4)

Name of the Candidate (in block letter)
Roll & Number
Examination
Letter Grade at the end
of the Programme

5) Year of appearance & Result of each Semester
Appearance
Semester-I
Semester-II
1st
2nd
3rd
Result

: …………………………………………………………………………………………….
:
:

:
Semester-III

Semester-IV

Semester-V

Semester-VI

If any of the statements made in the application is found to be wrong, or if it appears in the opinion of the
University, that I have in any way contravened the provisions of the Rules & Regulations relating to three year
B.A./B.Sc./B.Com. Examinations under the choice based cresit system (CBCS) my prayer in question will be
cancelled by the University.
Yours Obediently

Full Signature of the Candidate with Date

CERTIFICATE FROM THE COLLEGE

The above statement made by the candidate have been verified from our college record and found correct.

Date :

Principal of the College
(with seal)

