২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে শব.এ/শব.এস.শস. (অনাসে ও পাস ) প্রথম সসশমস্টার্ে(CBCS) ভশতেে শনয়মকানু ন
ভশতেে আর্বদন বা ভশতেে জনয সকানভার্বই কর্েজ কযাম্পার্স ছাত্রছাত্রী বা অশভভাবক/অশভভাশবকাে প্রর্বি বা স াগার্ াগ কর্ ােভার্ব শনশষদ্ধ।

ফমে শফোপ কের্ত হর্ব অনোইর্ন, ২৭ সি সম,২০১৯ সথর্ক ৮ই জুন, ২০১৯ (োত ১২ টা) প েন্ত।
 অনোইন ফমে শফোর্পে পে একশট Application ID
(Password Date of Birth DD/MM/YYYY)

ততশে হর্ব,

াে দ্বাো ছাত্রছাত্রীো ওর্য়বসাইর্ট Login কের্ত পাের্ব

 অনোইন ফমে শফোপ কোে পে ফমে শপ্রন্ট আউট শনর্ত হর্ব।(ফর্মেে হার্ে কশপ জমা সনওয়া হর্ব ক্লাস শুরুে শদর্ন)
 অনোইন আর্বদন শফিঃ অনাসে- প্রশত অনার্সেে সক্ষর্ত্র ৫০/-, পাস সকাসে ৫০/ অনোইন আর্বদন শফ সকবেমাত্র অনোইর্ন(সর্শবট কার্ে, সেশর্ট কার্ে বা সনট বযাশকিং) জমা কো ার্ব।
 অনাসে ও পাসর্কার্সেে জনয আোদা অনোইন আর্বদন কের্ত হর্ব। একজন ছাত্র/ছাত্রী সবোশিক ৩ শট শবষর্য়ে জনয অনার্সেে ফমে
শফোপ কের্ত পাের্ব। একশট ফর্মে সবোশিক শতনশট শবষর্য়ে জনয আর্বদন কো ার্ব।
 অনোইন আর্বদন শফ (সর্শবট কার্ে, সেশর্ট কার্ে বা সনট বযাশকিং) জমা সদবাে সিষ তাশেখ ৯ই জুন, ২০১৯, সকাে ১০ টাে মর্িয।
 অনোইন আর্বদন শফ জমা সদবাে ২৪ ঘণ্টাে মর্িয ওর্য়বসাইর্ট শফস স্টযাটাস PAID না সদখার্ে কর্ের্জে সহল্পোইর্ন সফান বা
সহায়যাটসঅযাপ বা ওর্য়বসাইর্ট ‘COMPLAIN’ টযাব এে মািযর্ম সত্ত্বে জানার্ত হর্ব। সকানভার্বই কর্েজ অশফর্স আসা ার্ব না বা
কর্েজ কত্তৃ পর্ক্ষে সার্থ বযশিগত স াগার্ াগ কো

ার্ব না। অনোইন আর্বদন সিংোন্ত সকে প্রকাে অশভর্ াগ জানার্নাে সিষ

সময়সীমা আগামী ৯ ই জুন, ২০১৯ শবকাে ৩টা প েন্ত। সকবেমাত্র PAID স্টযাটাস এে আর্বদনকােীর্দে নামই সমশেট শের্স্ট থাকর্ব।
প্রশভিনাে সমশেট শেস্ট প্রকাশিত হর্ব আগামী ০৯.০৬.২০১৯ তাশেখ, শবকাে ৫ টায়। মর্ন োখর্ত হর্ব প্রশভিনাে সমশেট শেস্ট
সকবেমাত্র অনোইর্ন কো আর্বদনপর্ত্রে তাশেকা।
 প্রশভিনাে সমশেট শের্স্ট নাম না থাকর্ে কর্ের্জে সহল্পোইর্ন সফান কর্ে বা সহায়যাটসঅযাপ বা ওর্য়বসাইর্ট ‘COMPLAIN’ টযাব
এে মািযর্ম কর্ে শনর্জে Application ID শদর্য় জানার্ত হর্ব আগামী ১০.০৬.২০১৯, শবকাে ৩টাে মর্িয। ১০.০৬.২০১৯ শবকাে
৩টাে পে এই িের্েে সকান আর্বদন/স াগার্ াগ গ্রহের্ াগয হর্ব না। প্রশভিনাে সমশেট শেস্ট (সিংর্িাশিত) প্রকাি হওয়াে পে সকান
েকর্মে সিংর্িািন আর্বদন গ্রাহয হর্ব না।
 প্রশভিনাে সমশেট শেস্ট (সিংর্িাশিত) প্রকাি হর্ব আগামী ১১.০৬.২০১৯, সবো ২টা।
 ভশতেে জনয প্রথম সমশেট শেস্ট (শবষয়শভশত্তক/সেশনশভশত্তক) প্রকাশিত হর্ব আগামী ১১.০৬.২০১৯ তাশেখ, শবকাে ৩ টায়।
 ভশতেে জনয প্রথম সমশেট শের্স্ট (শবষয়শভশত্তক/সেশনশভশত্তক) থাকা ছাত্রছাত্রীো অনোইর্ন টাকা জমা কর্ে প্রশভিযনাে ভশতে হর্ত
পাের্ব। এর্ক্ষর্ত্র কর্ের্জ আসর্ত হর্ব না বা সকানভার্বই সকান আশিকাশের্কে সার্থ স াগার্ ার্গে প্রর্য়াজন সনই। প্রশভিযনাে ভশতেে
শফ জমা সদওয়াে পে শফ শেশসপ্ট, অযার্শমিন ফমে ও সেশজর্েিন ফমে শপ্রন্ট কের্ত হর্ব। (শফ অনোইর্ন জমা সদওয়াে পে নশথভুি
সমাবাইর্ে নম্বর্ে একশট কনফার্মেিন সমর্সজ ার্ব।)
 ভশতেে পর্ে স শদন তাাঁর্দের্ক কর্ের্জ প্রথম ক্লার্সে জনয আসর্ত বো হর্ব সসশদন সসইসকে ছাত্রছাত্রীর্দে শফ শেশসপ্ট, অনোইর্ন
আর্বদন কো ফমে, অযার্শমিন ফমে (২কশপ) ও সেশজর্েিন ফমে এে সার্থ সমস্ত Original Documents শমশের্য় শনর্য় (সার্থ শতন
কশপ কর্ে সজেক্স কশপ জমা শদর্ত হর্ব) চূ ড়ান্ত ভশতেে শসের্মাহে সদওয়া হর্ব। এর্ক্ষর্ত্র শদ মাকেস বা কযার্টগশে সিংোন্ত বা অনয
সকান শবষর্য় তথয েু কার্নাে সকান অশভর্ াগ িো পর্ড়, সসর্ক্ষর্ত্র তাাঁে ভশতে বাশতে বর্ে গেয কো হর্ব। ভশতে বাশতর্েে শসদ্ধার্ন্ত
কর্ের্জে অিযর্ক্ষে শসদ্ধান্ত চূ ড়ান্ত বর্ে গেয হর্ব। এই সকে সক্ষর্ত্র ভশতে বাশতর্েে সার্থ সেশজর্েিন শফস্ বা ভশতেবাবদ প্রর্দয় টাকা
সকানভার্বই সফেতর্ াগয নয়।
 অনার্সেে জনয আর্বদন কোে স াগযতাে মাপকাশ িঃ
সবস্ট সফাে শবষর্য় ৫০% ও সিংশিষ্ট শবষর্য় ৪৫% অথবা সিংশিষ্ট শবষর্য় ৫৫%
তপশিেী জাশত/উপজাশতর্দে জনযিঃ সবস্ট সফাে শবষর্য় ৪০% অথবা সিংশিষ্ট শবষর্য় ৪০%
(শবিঃদ্রিঃ ফুর্ অযান্ড শনউশিিন ও মাইর্োবার্য়ােশজ অনার্সেে সক্ষর্ত্র সকশমশের্ত পাস কের্ত হর্ব)
 পাসর্কার্সেে জনয আর্বদন কোে স াগযতাে মাপকাশ িঃ বািংো ও ইিংোশজ আবশিযক শবষয় শনর্য় উচ্চমািযশমক বা সমতুে পেীক্ষায়
পাস।
 সিংেক্ষনিঃ পশিমবঙ্গ সেকার্েে শনয়মানু ায়ী।
 ভশতে সিংোন্ত সময়সূ চী শবর্িষ পশেশিশতর্ত (শবশ্বশবদযােয় / সেকােী আর্দিনামা বা াশিক ত্রুশট ইতযাশদ) পশেবতেনর্ াগয।

Visit: www.onlineadmissionraidighicollege.org.in

