
S.R. FATEPURIA COLLEGE (NAAC ACCREDITED) 
PO-BELDANGA, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742133, ONLINE HELP DESK NO.8918781824/7477567193/9434639377 (11AM-5PM) 

 

NOTICE FOR ONLINE ADMISSION STUDENTS:  2020-2021 
                 Date: 12/09/2020 

২০২০-২১ িশ াবেষর রথম সিম ােরর নবাগত ছা -ছা ীেদর িশউনারায়ণ রােম র 
ফেতপিুরয়া কেলেজর প  থেক জানাই আ িরক েভ া ও অিভন ন। কেরানা মহামারী 
মাকােবলার জন  সরকাির িনেদশ েম কেলেজর পঠন পাঠন ব  রেয়েছ িক  আমরা অনলাইেন 

িনয়িমত াস চাল ু রেখিছ। তামােদরও আগামী 21 শ সে র থেক  নতুন সরকাির িনেদিশকা 
না আসা পয  অনলাইেনর মাধ েমই াস  হেব।  

তামােদর আরও জানােনা হে  য আমােদর কেলেজ এন.এস.এস(NSS) ও এন.িস.িস(NCC) 
িবভাগ রেয়েছ যখােন তামরা ই া করেল অংশ হণ করেত পােরা। আসন সংখ া সীিমত, এে ে  
মেন রাখেত হেব য এক  ছা  দু  িবভােগ একে  আেবদন করেত পারেব না। আেবদন করেত 
হেব কেলজ দ  িনিদ  ফেম। আেবদনপ  এই না েশর সিহত িনেচ দওয়া হল। আেবদনপ  
তামরা ডাউনেলাড কের স ণূভােব পণূ কের আগামী 30 শ সে র এর মেধ  কেলেজর 

অিফস ইেমইল আইিড srfcollegeoffice@gmail.com এ পা েয় িদেত হেব। 
 

NSS enquiry:  Prof. Sumit Ghosh, Mobile: 7908008925 / Mr. Kishore Kr. Dey, Mobile: 9732737432 
NCC enquiry:  Prof. Dr. Ritabrata Tarafder, Mobile: 9331703630/ Md Ali Hossain, Mobile: 9434140869  

 

-ডঃ সুজাতা মুেখাপাধ ায়  
ভার া  অধ ািপকা 





NATIONAL CADET CORPS 
09/5B.COY NCC 

S. R. FATEPURIA COLLEGE 

  
 

                                                                                                                             
ENROLMENT FORM 

1. Name of the applicant …………………………………………………………………………….. 

2. Father’s Name ……………………………………………………………………………………….. 

3. Date of Birth …………………………………………………………………………………………. 

4. Address: Vill: …………………………Post: ……………………………PS: …………………… 

District: ……………………………….. PIN ……………………………….., West Bengal 

5. Contact No. …………………………………………………………………………………………… 

6. Students ID No. ………………………………………         Roll No…………………………. 

7. Class ……………………………………………………………………………………………………... 

8. Student’s Height : ………………………Weight: ……………………Chest: ……………….. 

9. Blood Group ……………… Emergency Contact No ……………………………………… 

10. Adhar No.  …………………………………………………………………………………………….. 

11. Email Id: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

I, ……………………………………………………………. hereby declare that the above 
furnished informations are true to the best of my knowledge and belief and I will 
abide by all the terms and conditions of NCC if selected.  

 
Signature of the Applicant 

Date:                                                      Place: 
 

------------------------------------------------ Space for office use--------------------------------------------- 
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