
 
 

 
 

No : Adm/Sem-III & IV(2)/22-23                                             

B.A. 3rd ও 5th Semester (2nd

এত ারা সংি  সকলেক অবগত করা হে  য

যারা িবিভ  কারেণ িনিদ  সমেয়র মেধ  

পাের িন তারা 200 টাকা Late Fine

হেব onlinesbi.com সাইেট SB-Collect

সরাসির িল  ( https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/icollecthome.htm

এই পেব ভিত হওয়া ছা ছা ীগণ

01-00 টার মেধ  কেলজ অিফেস এেস চালান ভিরিফেকশন কের
 

িবিভ  কােসর ভিত িফ : 
কাস    

B.A. Programme  
B.A. Programme with Geography
B.A. Honours (Arabic, Sanskrit, Sociology)
B.A. Honours (Bengali, History, Philosophy, Pol
B.A. Honours (English & Education)
B.A. Honours (Geography)

িবেশষ াতব : 

য সম  ডকুেম  সে  আনেত হেব
1) কেলেজ ভিতর ফম ও িফজ চালান
2) SB-Collect-এ ভিতর চালান 

 

 

িনিদ  সমেয়র মেধ  ভিত না হেল বা চা

Card পােব না ও পরবত  িসেম ােরর পরী ার জন  িবেবিচত হেব না
 

 

মহািবদ ালেয়র ভিত য়া ট 

বািতল বেল গণ  হেত পাের।

  

23                                                                                          
 

nd ও 3rd Year) -এ ভিতর সময়সীমা বিধতকরণ 
 

এত ারা সংি  সকলেক অবগত করা হে  য, 27.07.2022 ও 04.08.2022 তািরেখর িব ি  মাতােবক 

যারা িবিভ  কারেণ িনিদ  সমেয়র মেধ  B.A. 3rd ও 5th  Semester (2nd  ও 3rd Ye

Fine িদেয় আগামী   30.08.2022 তািরখ পয  ভিত হেত পারেব। 

Collect-এ িনিদ  চালান িফল আপ কের ভিত িফ দােনর মাধ েম

https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/icollecthome.htm ) 

এই পেব ভিত হওয়া ছা ছা ীগণেক আগামী 31.08.2022 বা 01.09.2022 তািরখ 

কেলজ অিফেস এেস চালান ভিরিফেকশন কের িনেত হেব।   

       
       

B.A. Programme with Geography      
B.A. Honours (Arabic, Sanskrit, Sociology)    
B.A. Honours (Bengali, History, Philosophy, Pol. Science)  
B.A. Honours (English & Education)     
B.A. Honours (Geography)       

য সম  ডকুেম  সে  আনেত হেব : 
কেলেজ ভিতর ফম ও িফজ চালান 

এ ভিতর চালান (2 কিপ) 

িবঃ ঃ  
িনিদ  সমেয়র মেধ  ভিত না হেল বা চালান ভিরিফেকশন না করােল সংি  ছা

পােব না ও পরবত  িসেম ােরর পরী ার জন  িবেবিচত হেব না

 স ূণভােব য়ং য়। তাই য কােনা ধরেনর
পাের। এ িবষেয় কেলজ কতৃপ  কােনা ভােব

Teacher
Muzaffar Ahmed Mahavidyalaya

 

                                        Date : 18.08.2022 

র সময়সীমা বিধতকরণ  সং া  িব ি  

তািরেখর িব ি  মাতােবক 

Year) এ অনলাইেন ভিত হেত 

তািরখ পয  ভিত হেত পারেব। ভিত হেত 

এ িনিদ  চালান িফল আপ কের ভিত িফ দােনর মাধ েম।  

তািরখ ( বলা 11-30 থেক            

 ভিত িফ 
 2070.00  
 2480.00 
 2730.00 
 2370.00 
 2570.00 
 5240.00 

 

লান ভিরিফেকশন না করােল সংি  ছা /ছা ী Identity 
পােব না ও পরবত  িসেম ােরর পরী ার জন  িবেবিচত হেব না। 

ধরেনর ভূল তেথ র জন  ভিত 

ভােব দায়ী থাকেব না। 
 

S/d- 
Teacher-in-Charge 

Muzaffar Ahmed Mahavidyalaya 


