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দপ্রয় ছাত্রছাত্রী, 

যায়দদদঘ কলরলজয অনরাইন সার্ষালর স্বাগত। আদন কলরলজয ADMISSION সার্ষালর দিক কযলর দনলেয সজ দর্ সদখলত ালফন। সখালন 

APPLY FOR HONOURS  APPLY FOR GENERAL নালভ দুদর্ সকালষয ফার্ন অন ালফন।  

 

আনায প্রলয়াজনীয় ফার্লন দিক করুন। আদন মদদ অনাষ সকালষয জনয আলফদন কযলত চান তালর এলকফালয উলযয ফার্লন দিক করুন।  

সদখলফন দনলচয আলফদনত্রদর্ ালফন। এখালন আদন PERSONAL INFORMATION, PHOTO, FULL SIGNATURE, FULL ADDRESS, 

ACADEMIC RECORDS  সলল APPLICATION PART সদখলত ালফন। এগুলরা মথামথ ূযণ কলয সলল SUBMIT ফার্লন দিক কযলত 

লফ, দকন্তু তায আলগ জন্মতাদযখ দিক দদলয়লছন দকনা সদখলফন। আভযা এফায পলভষয দফদবন্ন সকান ধলয সদলখ সনফ।  
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প্রথলভই আদ PERSONAL INFORMATION সকলন।  

 

 এখালন আনালক ইংযাদজ ফড় ালতয অক্ষলয দনলজয নাভ (ভাধযদভক অযাডদভর্ কালডষ সমভন আলছ) র্াই কযলত লফ।  

 তাযয Date of Birth এয জায়গায় ড্র ডাউন নাদভলয় আনায জন্মতাদযখ সর্ কলয দদন। 

 Nationality ড্র ডাউলন এলকফালয প্রথলভই Indian আলছ, সর্াই দলরক্ট কলয দদন। 

 Religion ড্র ডাউন সভনু নাদভলয় আনায ছন্দ ফাছাই করুন।  

 Minority ড্র ডাউন সভনু নাদভলয় আনায ছন্দ ফাছাই করুন। 

 Gender ড্র ডাউন  সভনু নাদভলয় আনায ছন্দ ফাছাই করুন। ুরুল লর  Male, ভদরা লর  Female এফং অনযানয সক্ষলত্র  

Transgender । মহিলাদের ক্ষেদে Female অন দিক কযলরই আয একদর্ অন আলফ, সম আদন কলরলজয সালস্টলর 

থাকলত ইচু্ছক দকনা। সর্ায দচত্র দনলে সদয়া র- 
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 এখালন আনায ছন্দ জানালফন ড্র ডাউন  সভনু নাদভলয় Yes ফা No ফাছাই করুন। ভলন যাখলত লফ এই সালস্টলরয ফযফস্থা 

সকফর ছাত্রীলদয জনয।  

  Caste ড্র ডাউন  সভনু নাদভলয় আনায ছন্দ ফাছাই করুন। এখালন অনুভান কলয সকান তথয সদয়ায আলগ দিক তথয জানুন। 

এখালন SC/ST ফাছাই কযলর  আয একদর্ অন আলফ, সমখালন আনায Sub-Caste দরখলত লফ। 
 Physically Handicapped ড্র ডাউন সভনু নাদভলয় Yes ফা No ফাছাই করুন। 

 Mobile No এ আনায ১০ ংখযায স্থায়ী নাম্বায দদন মায ভাধযলভ আগাভী দতন ফছয কলরজ আনায ালথ সমাগালমাগ যাখলত 

াযলফ।  

 Aadhaar Card No এ আনায দনলজয ১২ ংখযায আধায নাম্বায প্রদান কযলত লফ।  

 Father’s Name এ আনায ফাফায নাভ দরখুন। নালভয আলগ সকান Sri ফা Mr. দরখলফন না।  

 Father’s Qualification এ ড্র ডাউন সভনু নাদভলয় আনায দিক তথয ফাছাই করুন। 

 Blood Group এ ড্র ডাউন সভনু নাদভলয় Yes ফা No ফাছাই করুন। দিক তথয প্রদান করুন। না জানা থাকলর Not Known 

ফাছুন।  

 

এয য আদন চলর মান Photo  Signature আলরাড সকলন। পলভষয এলকফালয ফাভদদলকয উলযয 

দদলকয সকালণ দনলেয দচলত্রয নযায় সদখলত ালফন। 
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 সখালন আনায ালার্ষ াইজ ছদফ  আনায স্বাক্ষয আলরাড কযলত লফ। ছদফলত Choose File এয উয দিক কযলরই ছদফ 

ফা স্বাক্ষয চাইলফ। সই কাযলন আদন আনায একদর্ াম্প্রদতকতভ ভলয় সতারা যদঙন ালার্ষ ছদফ পভষ ুযলনয আলগ স্ক্যান কলয 

একদর্ পাইলর যাখুন। ভলন যাখলত লফ সকান বালফই এই পাইর গুদর ১০০ সকদফয সফী য়া মালফ না। ভাথায় রু্দ ফা সচালখ 

ানগ্লা দকংফা া সথলক সতারা ছদফ আলরাড কযলফন না। এভন ছদফ আলরাড কযলফন সমন আনালক একনজলয সচনা মায়। 

আলরাড লয় সগলর সদখুন আনায ছদফ  স্বাক্ষয মথামথ জায়গায় দিকিাক প্রদদষত লচ্ছ দকনা। 

 

এয য আদন চলর মান Address সকলন। পলভষয ভাঝ ফযাফয দনলেয দচলত্রয নযায় সদখলত ালফন।  
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 এখালন আদন সদখলত ালফন আনায দিকানায দফদবন্ন তথযপ্রদালনয জায়গা। এক এক কলয ূযণ করুন। ফ ফড় অক্ষলয র্াই 

কলয সদলফন। মদদ গ্রাভ  সাষ্ট অদপ একই লয় থালক তা দরখলত বুরলফন না।  দিক দন নাম্বায সরখায লয আনায সজরায 

নাভ দরখুন। তাযয আনায যালজযয নাভ WEST BENGAL দরখুন। 

 এয য আনায ভালয়য নাভ র্াই করুন ইংযাদজ ফড় ালতয অক্ষলয। তাযয, ভালয়য দক্ষাগত সমাগযতায জায়গায় ড্র ডাউন  সভনু 

নাদভলয় আনায দিক তথয প্রদান করুন। 

 অদববাফলকয নাভ র্াই করুন ফড় ালতয অক্ষলয। ফাফা সফেঁলচ থাকলর ফাফাই অদববাফক, তােঁয অফতষভালন ভা লফন অদববাফক। মদদ 

দুজলনয সকউ না সফেঁলচ থালকন তালর অদববাফলকয নাভ সদলফন  তােঁয সা  তােঁয ালথ আনায ম্পকষ উলেখ করুন। 

 Marital Status এ ড্র ডাউন  সভনু নাদভলয় আনায দফফা ম্পদকষত দিক তথয প্রদান করুন। মদদ এই অলন Yes ফাছাই 

কলযন তালর আয একদর্ অন আলফ, সমখালন আনায স্বাভী/স্ত্রীয নাভ র্াই কযলত লফ।  

 াদযফাদযক ফাৎদযক আলয়য দিক তথয প্রদান কযলত লফ Annual Income of the Family সত। 

 সযন কালডষ উলেদখত আনায দিক তথয প্রদান কযলত লফ ড্র ডাউন সভনু নাদভলয়। 

এযয আদন সদখলত ালফন ACADEMIC RECORDS সকন।  

সখালন আনায দয া কলয উচ্চভাধযদভক ফা ভতুর যীক্ষায তথয প্রদান কযলত লফ। দনলেয দচলত্রয নযায় সলজয অংদর্ পলভষয 

এলকফালয দনলচয দদলক সদখলত ালফন।  

 প্রথলভই আনালক উচ্চ-ভাধযদভক যীক্ষায সযার নং দদলত লফ ঐ যীক্ষায অযাডদভর্ কালডষয তথয সদলখ। সম ফছয উচ্চভাধযদভক 

যীক্ষা দদলয়লছন সই ফছযদর্ দরখলত লফ সমভন ২০১৮, ২০১৭ ইতযাদদ। এয লয সফালডষয নালভ সদখলফন পলভষ আলগ সথলক WEST 

BENGAL COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION দলরক্ট কযাই আলছ। মােঁলদয এই সফাডষ ছাড়া অনয সফাডষ তােঁযা 

ড্র ডাউন সভনু নাদভলয় আনায দিক তথয প্রদান করুন। 

 এযয সম সু্ক্র সথলক উচ্চ-ভাধযদভক যীক্ষায় া কলযলছন সই সু্ক্লরয নাভদর্ র্াই করুন ইংযাদজ ফড় ালতয অক্ষলয। 
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 তাযলযয অং ূযণ কযলত আনায ভাকষদর্ দনলয় ফুন। এখালন সদখলফন আফদযক দফলয় দালফ ফাংরা  ইংযাদজ আলগ সথলকই 

সদয়া আলছ, শুধু প্রাপ্ত নম্বয প্রদান করুন। তাযয অনযানয দফলয়গুদরয নাভ ড্র ডাউন সভনু নাদভলয় এক এক কলয ফাছুন  ংদিষ্ট 

দফললয়য ভাকষ প্রদান করুন। ভলন যাখলফন সকানবালফই দযলফদফদযা দফললয় প্রাপ্ত নাম্বায এখালন সদলফন না।  এখালন Total Marks 

Obtained  Best Four Marks এয দাফ দলস্টভ সথলক স্বয়ংদক্রয়বালফ লয় মালফ। আনাযা এই অংল াত সদলফন না।  

এযয ালফন পলভষয আর জায়গা, সমখালন আনায উচ্চদক্ষায াি সনয়ায জনয দফললয়য দনফষাচন কযলত লফ। দনলেয এই দচলত্রয নযায় 

পলভষয এলকফালয দনলচয দদলক সদখলত ালফন।  

 

এখালন দফলয় দনফষাচন কযায ূলফষ আনালক কলরজ  দফশ্বদফদযারলয়য ািক্রভ ফা দফলয়গুদর ম্পলকষ সজলন সনয়া দযকায।  

 একজন ছাত্র ফা ছাত্রী একালথ দতনদর্ দফললয় অনালষয জনয আলফদন কযলত াযলফন। সলক্ষলত্র তােঁলক ৃথক ৃথক বালফ পলভষয 

সকাষদছু আলফদন ৫০ র্াকা কলয সভার্ ১৫০ র্াকা দপ দদলত লফ।  

 প্রথলভই ১ নং ক্রদভক এয Core Course (CC) এ াধাযণত আলফদনকাযী সম দফলয় দনলয় অনাষ ড়লত চাইলছন সই দফলয় এখালন 

ড্র ডাউন  সভনু নাদভলয় ফাছাই কযলত লফ। আদন বালরা কলয সদলখ সনলফন, আদন সম অনালষ ড়লত আলফদন কযলছন সই 

দফললয়য জনয আদন আলফদলনয সমাগয দকনা।  

 তাযয Generic Elective1 এ একদর্ াধাযন দফলয়  GE (Pass Subject) ফাছাই কযলত লফ সমদর্ তােঁলক সলভস্টায ১  ২ সত 

ড়লত লফ ১০০ নাম্বায কলয সভার্ ২০০ নাম্বায।  এখালন কলরলজয Subject Combination বালরা কলয সদলখ সনয়া জরুযী। 

কলরলজয Prospectus সদলখ সনলফন।   

 দিক সতভদনবালফ Generic Elective2 এ আয একদর্ াধাযন দফলয়  GE (Pass Subject)  ফাছলত লফ সমদর্ সলভস্টায ৩  ৪ সত 

ড়লত লফ ১০০ নাম্বায কলয সভার্ ২০০ নাম্বায। 

 কর আলফদনকাযীলক ভলন যাখলত লফ সম AECC1 সত ফাংরা   AECC2 সত দযলফদফদযা আফদযক ড়লত লফ। তাই সই দফলয় 

এখালন ফাছাই কযায সকান অন যাখা য় দন। AECC1 সত ফাংরা ছাড়া Communicative English সনয়ায ুলমাগ আলছ। মদদ 

সকউ ফাংরা না দনলয় Communicative English দনলয় AECC1 সত ড়লত চায়, তালর বদতষয লয কলরজ অদপল সমাগালমাগ কলয 

অফযই জানালফন। AECC1 দফলয়দর্ সলভস্টায ১ এ ড়লত লফ ১০০ নাম্বালযয ািক্রভ আয AECC2 সত দযলফদফদযা আফদযকবালফ 

ড়লত লফ সলভস্টায ২ সত।  

 এইবালফ ২  ৩ নং এ আয দুদর্ অনাষ সকালষয জনয আলফদন কযলত ালযন (মদদ আদন প্রলয়াজন ভলন কলযন)  

 এলকফালয সলল Calculate Merit ফার্লন দিক কলয সদলখ দনন আনায সভদযর্ ভাকষ সকান দফললয়য জনয কত লফ। 
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ফ লয় সগলর আদন সচক করুন Date of Birth দিকিাক দদলয়লছন দকনা, ছদফ  স্বাক্ষয মথামথ আলছ দকনা। আনায আলফদনত্র একফায 

পাইনার সচক কলয দনন। তাযয Submit ফার্লন দিক করুন।  

 

এখালন দিক কযায য আনায াভলন সম সজ র্া খুরলফ তায এলকফালয উলযয দদলক ফুজ যলঙয Confirm Your Application সরখার্া 

সদখলত ালফন। দনলচয দচলত্রয নযায়-  

 

এখালন আদন আনায প্রদান কযা তথয মাচাই কলয সদলখ দনন। মদদ বুর থালক তালর দনলচয দদলক দগলয় ফযাক (Back) অলন দিক কলয 

ম্পাদন করুন। তাযয আফায াফদভর্ করুন।  
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ালথ ালথই একদর্ আইদড ততদয লফ  পভষ  দপ্রন্ট এফং সলভলন্টয অন আলফ। সলভন্ট অনরাইলন ফা ফযাঙ্ক চারালনয ভাধযলভ কযা মালফ।  

এই আইদড বদফলযলতয জনয কদ ফা দপ্রন্ট কলয যাখুন। আনায আইদড  জন্ম তাদযখ দদলয় লয রগইন কযলত াযলফন। দনলচয দচলত্র 

সদখুন- 

 

এখালন পভষ দপ্রন্ট সনয়ায আলগ চারান দপ্রন্ট কলয দনদদষষ্ট ফযাঙ্ক অযাকাউলন্ট সযদজলেন দপ জভা কযলর তাযয আনায দনজস্ব আইদড  

ায়াডষ দদলয় সচক করুন PAID স্টযার্া সদখালচ্ছ দকনা। পলভষয দপ্রন্ট দনলয় দনন, লয বদতষয ভলয় রাগলফ এই পভষ। আফায সকউ মদদ 

অনরাইন সলভন্ট অন দনলত চান তালর তােঁলক Online Payment সচক কলয পভষ াফদভর্ কযলত লফ। 

 

াফদভর্ কযায য আনায াভলন অনরাইন সলভন্ট সগর্লয় চলর আলফ। দনলে দচত্র সদখুন- 
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এখালন সলভন্ট দমদন কযলফন তােঁয ফযাঙ্ক এয তথয প্রদান কলয সলভন্ট কযলফন। ভলন যাখলফন এখালন সভাফাইর নাম্বায আয ইলভর আইদড 

সদলফন সমখালন সলভন্ট এয তথয চলর মালফ। মাইলাক সলভন্ট কযায য আদন একদর্ অনরাইন সলভন্ট দি ালফন সমখালন আইদড 

ালফন। দনলচয ছদফর্া সদখুন, এখালন অফয সলভন্ট কযা য় দন ফলর আইদড সদখালছ না।  

 

 ভলন যাখলফন মতক্ষন না সলভন্ট কযলছন ততক্ষণ আনায আলফদন আইনত গ্রায লফ না। দকন্তু সলভন্ট কযায লয মদদ কারুয PAID 

স্টযার্া না সদখায় তালর উলযয দনলদষদকা অনুালয কলরলজয অদপল সমাগালমাগ কযলত লফ। প্রদবনার সভদযর্ দরলস্ট নাভ না থাকলর 

কলরজ অদপল মথাভলয় সমাগালমাগ কযলত লফ। লে সলভন্ট এয প্রুপ দনলয় আলত লফ।  

দনলে আনালদয ুদফধালথষ একদর্ চারান  পলভষয অংদচত্র সদয়া র। 
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ূযণ কযা পলভষয প্রদতদরদ  
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অপরাইলন সযদজলেন দপ জভা সদফায জনয দলস্টভ সজনালযলর্ড চারালনয নভুনা  

(ফযালঙ্ক চারান জভা দদলয় একদর্ দযদব কদ দনলত লফ, ফযাঙ্ক ২ দর্ কদ সযলখ সদলফ) 

 

ভলন যাখলফন অনরাইলন আলফদন জভা কযায সল ভয় ১৮ ই জুন যাত ১২ র্া মষন্ত। সদদয না কলয ীঘ্র আলফদন কলয দদন। 


