
তারকেশ্বর ডিডি  েকেজ 

তারকেশ্বর, হুগেী 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

১ম সেমমস্টার, ২০২১ অনলাইন সরজিস্ট্রেশন েংক্রান্ত মিজ্ঞমি 

এতদ্বারা  বি.এ/বি.কম/বি.এস.বস (অনাস স/জেনাররল) এিং বি.বি.এ (অনাস স) ১ম িরষ সর, ২০২১ ছাত্র-ছাত্রীরের 

োনারনা যারে জয, বিশ্ববিেয়ালরের  অনলাইন জরজেরেশন  কররত  হরি ২৪নস্ট্রেম্বর, ২০২১ জেরক ৪ঠা 

মিস্ট্রেম্বর, ২০২১ এর মস্ট্রয়ে।  

বি.এ/বি.কম/বি.এস.বস (অনাস স/জেনাররল) ও বি.বি.এ (অনাস স)  ১ম িরষ সর, ২০২১ ছাত্র-ছাত্রীরেরই  

https://www.digialm.com:443//EForms/configuredHtml/1254/3253/Registration.htmlএই জ ার্সারল 

অনলাইন জরজেরেশন ফম স বফলা  কররত হরি। 

বকভারি ফম স বফলা  কররত হরি অনলাইন জরজেরেশন ফম স বফলার র  দ্ধবত বনরে - 

https://www.buruniv.ac.in/ugonline/Docs/Student_User_Manual_Registration_V21.pdf । 

ফম স বফলা  করার সমে মরন রাখরত হরি বনম্নবলবখত বিষেগুরলা জকানভারিই ভুল করা যারি না। এগুরলা 

ভুল োকরল জকানভারিই সংরশাধন করা যারি না বফল্ড গুবল:- College Name, Student name, DOB, Gender, 
Caste, email id, Mobile number, Differently Able, Nationality, Degree, Stream (Subject) and only Honours 
student Total marks and marks obtain field.  

অনলাইন ফম স সািবমর্ করার  র ফরম স জেওো ইস্ট্রমল অযাস্ট্রেস্ট্রে ও স াস্ট্রন User Id ও  Password 

আসরি। 

(https://www.digialm.com:443//EForms/configuredHtml/1254/3253/login.html) এই মলস্ট্রে মিক 

সমস্ট্রর জসই User Id ও  Password বেরে বনরের অনলাইন বফলা  করা ফম স জেখরত  াররি। অনলাইন 

Registration Application Form-এর জেরক্স কব  বনম্নবলবখল ড্য়কুরমন্ট সহ করলরে এরস ৭ই বড্রসম্বররর 

মরধয় অিশযই েমা বেরত হরি। ফরম সর মাোে Student-Id ও Roll No বলখরত হরি।  যমি মিস্ট্রে েুল থাস্ট্রক 

(ওপস্ট্ররর েুলগুমল -সযগুমল েংস্ট্রশায়ন করা যাস্ট্রি না- সেগুমল ছাড়া) তাহস্ট্রল সকস্ট্রে তার পাস্ট্রশ ঠঠক 

ো মলস্ট্রে মিস্ট্রত হস্ট্রি।    

১) আয়ার কািড (সিরক্স), ২) মায়েমমস্ট্রকর মায়েমমস্ট্রকর অোিমমে কািড (সিরক্স), ৩) কাস্ট 

োঠেডম স্ট্রকে (সিরক্স), ৪)মায়েমমস্ট্রকর মাকডেীে (সিরক্স), ৫) উচ্চ মায়েমমস্ট্রকর মাকডেীীে 

(সিরক্স), ৬) উচ্চমায়েমমস্ট্রকর অোিমমে (সিরক্স)  ৭) িথম েমতডর রমেি এিং মিষয় পমরিতডন 

হস্ট্রয় থাস্ট্রক তার রমেি েহ (সিরক্স) এিং ৮) যমি মাইস্ট্রেশন োঠেডম স্ট্রকে থাস্ট্রক (সিরক্স)। 

  যারা বিগত িছরগুবলরত িধ সমান বিশ্ববিেয়ালরে জরজেেশন করররছা বকন্তু এ িছর এই করলরে ভবতস 

হরেরছা তাস্ট্রির পুনরায় সরজিস্ট্রেশন  ম ড ম লাপ করস্ট্রত পারস্ট্রি না িা িরকার সনই। তারের েনয় 

করলে অবফরস েমা বেরত হরি ERP LOGIN জেরক  Recently Print out জনওো Roll No জেওো Admission 

রবসে document এিং উরেবখত ড্য়কুরমন্টস যুক্ত করর।  

িধ সমান বিশ্ববিেযালরের স্বীকৃত জিাড্স/কাউবসল ছাড়া  যারা অনয় জিারড্সর ছাত্র-ছাত্রী বছরল তারের) অনয 

সিাস্ট্রিডর হস্ট্রল িয় ডমান মিশ্বমিিোলস্ট্রয়র সরজিোস্ট্ররর অমেম পারমমশন সলোর মনস্ট্রত হস্ট্রি এিং সেই 

সলোস্ট্ররর েফ্ট কমপ অনলাইন  ম ড পূরস্ট্রের েময় আপস্ট্রলাি করস্ট্রত হস্ট্রি।  West Bengal Board ছাড়া 

অনয় জিারড্স  াশ কররল তারের অবরজেনাল মাইরেশন সার্র্সবফরকর্ কস্ট্রলি অম স্ট্রে িমা মিস্ট্রত হস্ট্রি। 

inward Migration Fee মহোস্ট্রি ১০০ োকা ও  স্ট্রম ডর িনে ২০ োকা কোস্ট্রশ েমা 

বেরত হরি। 

তাবরখ- 23/11/2021                     

                     অধযক্ষ 

            ড্ঃ অমল কান্ত হার্ী 
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