
Page 1 of 2 
 

 
        Phone : 2663-0270 

     

Swami Niswambalananda Girls’ College 
115, Biplabi Phanindra Mohan Bandyopadhyay Sarani, 

P.O.  -  Bhadrakali, P.S. – Uttarpara, Dist. – Hooghly (W.B.) -712232 
(Near Uttarpara Railway Station / Shakher Bazar) 

E-Mail : sngcollege@yahoo.co.in, Website : www.swaminiswambalanandagirlscollege.com 

ACCREDITED BY NAAC 
Ref. No. SNGC/ 2021/01                                                                     Date.01.07.2021 

না টশ 

B.A/B.Sc/B.Com Semester II/IV/VI (Hons. & Gen.)Examination 2021 
1. B.A/B.Sc/B.Com Semister II/IV/VI (Hons. & Gen.)Examination 2021 এর অনলাইন(online) ফম িফলাপ আগামী 

12/07/2021 থেক 22/07/2021 পয  করা যােব। 

2. পূরণ করা ফম কেলজ অিফেস সকাল 11:30 টা থেক বলা 1:30 টা পয  জমা নওয়া হেব িন িলিখত Schedule 

অনুযায়ী - 

 Semester-II -12/07/2021 to 14/07/2021 

 Semester-IV-15/07/2021 & 16/07/2021 & 19/07/2021 

 Semester-VI -20/07/2021 to 22/07/2021 
 

3. পরী ায় বসার আেগ জনু,২০২১ পয  College Fees অনলাইেন জমা(payment) কের ঐ জমার ি প দিখেয় 

admit card িনেত পারেব, য সম  ছা ী ধুমা  কান semesterএ failed subject/Suppli এর পরী া দেব 

তােক কান িফস িদেত হেব না I 

4. ফম িফলাপ করেত কানরকম অসিুবধা হেল তৎ ণাৎ কেলেজ যাগােযাগ করেত হেব, ১৫/০৭/২০২১ -এর পের এ 

সং া  িবষেয় কান সহেযািগতা করা যােব না I  

5. ২২/০৭/২০২১- এ দুপুর ২টার পের আর কান ফম জমা নওয়া হেব না  I 

6. Semester-IV & Semester -VI এর ছা ীেদর কেলজ লাইে রী ি য়াের   Certificate না থাকেল ফম জমা 

নওয়া হেব না I  Semester-IV & Semester VI এর ছা ীেদর জানােনা হে  তােদর ফম  জমা দওয়ার উপেরর 

schedule অনুযায়ী কবলমা  তােদর library clearance certificate issue করা হেব, অন  িদন এেস চাইেল 

পাওয়া যােব না I 
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7.      

Swami Niswambalananda Girls’ College 
115, Biplabi Phanindra Mohan Bandyopadhyay Sarani, 

P.O.  -  Bhadrakali, P.S. – Uttarpara, Dist. – Hooghly (W.B.) -712232 
(Near Uttarpara Railway Station / Shakher Bazar) 

E-Mail : sngcollege@yahoo.co.in, Website www.swaminiswambalanandagirlscollege.com 
ACCREDITED BY NAAC 

Ref. No. SNGC/ 2021/01                                                            Date.01.07.2021 
 

না টশ 

B.A/B.Sc/B.Com (Hons. & Gen.) Part-III Examination -2021 
1. B.A/B.Sc/B.Com (Hons. & Gen.) Part-III Examination -2021 এর অনলাইন ফম 

িফলাপ আগামী 12/07/2021 থেক 22/07/2021 পয  করা যােব। 

2. পূরণ করা ফম কেলজ অিফেস সকাল 11:30 টা থেক বলা 1:30টা পয  জমা 

নওয়া হেব I 

3. ফম িফলাপ করেত কানরকম অসুিবধা হেল তৎ ণাৎ কেলেজ যাগােযাগ 

করেত হেব, ১৫/০৭/২০২১ -এর পের এ সং া  িবষেয় কান সহেযািগতা করা 

যােব না I ২২/০৭/২১ এর পের আর কান ফম জমা নওয়া হেব নাI 

4. কেলজ লাইে রী ি য়াের  Certificate না থাকেল ফম জমা নওয়া হেব নাI 

5. College Fees জমা(payment) রিশদ দিখেয়(পুরাতন) দিখেয় admit card িনেত 

পারেব I 

 

                                                                                                                By Order 

 

                                                                                                            
 


