
Shyampur  Siddheswari  Mahavidyalaya 

Ajodhya  *  Howrah 

                 ONLINE ADMISSION : 2022-2023 

  

Fresh Application 
 

 2022-2023 শক্ষাফর্ল ে B.A./B.Sc./B.Com. (Honours & General) 

Semester - I-এ বশতেয জনয কেফরভাত্র শনম্নশরশিত শফলর়্েয শনশদেষ্ট ূনয আর্নয 

শযর্েশক্ষর্ত নতুন ের্য Online Application এয জনয আহ্বান েযা র্ে। মাযা শফশবন্ন 

অুশফধায োযর্ে বশতে র্ত ার্যাশন ফা আর্ফদন েযর্ত ার্যাশন তার্দযর্ে শনধ োশযত ূশি অনুমা়ে়ী 

নতুন ের্য Online Application েযর্ত র্ফ। 

 

 On-line Application to be started                                        :    On 12.09.2022 (at 10:00 a.m.) 

 On-line Application to be closed            :    On 16.09.2022 (at 11:30 p.m.) 

 Publication of Merit List             :    On 17.09.2022 (at 08:00 a.m.) 

 Admission Notice for 1st List of Candidates among        :    On 18.09.2022 (at 09:00 a.m.) 

the Merit List to be published  

 Admission to B.A./B.Sc./B.Com. (Honours & General)       :  18.09.2022 (at 10:00 a.m.)   

Courses for 1st List of Candidates by Depositing                             & 

Admission Fees into Bank On-line               19.09.2022 (at 11:30 p.m.)      

 Next Admission Notice, if vacant seats exist to be published     : on 20.09.2022 (at 10:00 a.m.) 

 বশতে ংক্রান্ত কোন ফযাার্যই ের্রর্জ আা মার্ফ নাz 

 কম কোর্না ধযর্নয বুর তথ্য শদর়্ে বশতে র্র কই বশতে ফাশতর েযা র্ফ। 

 শনশদেষ্ট শদর্ন অনরাইর্ন বশতে র্ত র্ফ, কোন োযর্ন বশতে র্ত না াযর্র যফতীর্দয ুর্মাগ 

দার্নয জনয আয কোন ুর্মাগ তাযা ার্ফ না। 

 উচ্চভাধযশভর্ে কোর্না শফলর়্ে কপর থ্াের্র কই শফল়ে শনর়্ে বশতে ও়ো মার্ফ না। 

 োপ্ত নম্বয, ার্য ফৎয, ংযক্ষে কোটা়ে বশতেয কক্ষর্ত্র কোন বুর তথ্য কদও়ো এফং কই 

বুর তর্থ্যয শবশির্ত বশতে র্র কই বশতে ফাশতর েযা র্ফ। 

 Date-11/09/2022                     Helpline No. – 9800494233 (10:00 am to 07:00 pm)      

 

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

                ( GOBINDA PRASAD BARMAN ) 
                                                     Teacher-in-Charge  

 

 

 



Shyampur  Siddheswari  Mahavidyalaya 

Ajodhya  *  Howrah 

Details of Vacant Seats 2022-23 

 

 

 

Date – 11/09/2022 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                     ------------------------------------- 
                ( GOBINDA PRASAD BARMAN ) 
                                                     Teacher-in-Charge  

 

 

 

Subject Vacant Seat 

B.Com. Honours 53 

B.A. General 192 

B.Sc. General 31 

B.Com. General 87 

Mathematics (H) 10 


