
Regulations for Cancellation of Studentship 
 

1. Candidates who have applied during the first stage of 2020-21 UG Application System (i.e., 
who had the opportunity of opting for three different subjects in one application ID) shall be 
automatically removed from previous subject of admission after they opt for a new subject in 
later counseling phases. 
 

য সকল ছা  এই বছর থম পেব ফম িফল-আপ কেরেছ (অথাৎ একিট অ াি েকশেনই িতনিট িবষয় িনবাচন কেরেছ), 

তারা পেরর কােনা কাউে িলং-এ নতুন িবষেয় ভিত হেল তােদর নাম পুেরােনা িবষেয়র ভিতর তািলকা থেক 

অেটােমিটক ািল বাদ পেড় যােব।   

 
2. Candidates who have applied during the second stage (I.e., having separate application IDs for 
different applications) need to duly fill up the ‘Requisition for Cancellation’ form and email it to 
the UG Admissions 2020 email ID (abnsealcollege.admission2020@gmail.com ) within the 3rd 
day after his/her latest admission. If the student fails to reach us within 3 days, we will begin 
cancelling his/her previous studentship(s) from our end and we shall not initiate his/her 
refund of admission fees (please see the prospectus for refund norms). 
 

য সকল ছা  এই বছর ি তীয় পেব ফম িফল-আপ কেরেছ (অথাৎ িতিট িবষেয়র জেন  আলাদা আলাদা আই িড ন র 

পেয়েছ), তােদর ‘িরকুইিজশন ফর ক াে েলশন’ ফমিট িফল-আপ কের অ াডিমশেনর ইেমল অ াে েস পাঠােত হেব 

(abnsealcollege.admission2020@gmail.com )। যিদ তারা ভিত হবার িতন িদেনর মেধ  পুেরােনা ভিত েলা ক াে ল 

করার জেন  আেবদন না কের, তাহেল কতৃপ  তােদর সবেশষ িবষেয়র ভিত রেখ বািক েলা ক াে ল কের দেব। 

সে ে  তারা ভিতর য িফ জমা িদেয়িছল, তা ফরত পােব না (ভিতর িফ ফরেতর িনয়মাবিল জানার জেন  ে াস 

দখুন)।   

 
3. Students who intend to get admitted in other institutions after foregoing the studentship of 
A.B.N.Seal College may use the confirmation email from our end as the proof of cancellation. If 
they require a hard copy of cancellation document, they need to visit A.B.N.Seal College office 
during physical verification of current admission (date to be announced later). 
 

য সকল ছা  আচায েজ নাথ শীল মহািবদ ালেয়র ভিত খািরজ কের অন  িত ােন ভিত হেত চায়, তারা উ  ইেমেলর 

উ ের আমােদর কাছ থেক য কনফােমশন-ইেমল পােব, সিটেক ভিত ক াে েলশেনর ামাণ  িহেসেব দখােত পাের। যিদ 

তারা তৎসং া  ‘হাড কিপ’ চায়, তাহেল ‘িফিজক াল ভিরিফেকশেনর’ সময় (তািরখ পের জানােনা হেব) কেলেজ এেস তা 

সং হ কের িনেত পাের।   
 


