বালুরঘাট কললজ
২০২০ -২১ শিক্ষাবর্ষ ভশতে
ে
র সাধারণ শিয়মাবলী
১. প্রর্তেক আর্বদিকারীর E-mail ID ও সক্রিয় মমাবাইল িম্বর থাকা অতেন্ত জরুশর.
আর্বদিপর্ে বোবহৃত মমাবাইল িম্বর্রই ভশতে সংিান্ত যাবতীয় তথে মপ্রশরত হর্ব.
২. ফম fill
ে -up পূর্ব ে ওর্য়ব সাইর্ে 'Important Links' এ প্রদত্ত যাবতীয় তথে পর্র
শির্ত হর্ব.
৩. বালুরঘাে কর্লজ এর ২০২০ -২১ শিক্ষাবর্ষ ে অিলাইি ভশতের এশির্কিি এর
জর্িে অিলাইি এডশমিি মপােে াল (balurghatcollegeadmission.com ) এ
শির্য় New Registration Tab এ শিক করর্ত হর্ব.
৪.আর্বর্দিপর্ের প্রথর্মই যাবতীয় তথে শবর্িষ কর্র প্রাপ্ত িম্বর, জন্ম তাশরখ,
মমাবাইল িম্বর , জাশত, ছাোবাস এর প্রর্য়াজি শকিা, বাবা ও মার্য়র পুর্রা িাম
ইতোশদ অতেন্ত সতকেতার সর্ে পূরণ করর্ত হর্ব. এর্ক্ষর্ে মকার্িা ভুল হর্ল তা
বাশতল কর্র পুিরায় 'New Registration' tab এ শফর্র আসর্ত হর্ব.
৫. ফম ে Fill-Up এর সময় ময মমাবাইল িম্বরটে বেবহার করা হর্ব মসই িম্বর এ
Application Number এবং Password মপ্রশরত হর্ব. এই তথে গুশল ভশতে প্রক্রিয়া
সম্পূণ হওয়া
ে
পযন্ত
ে সংরক্ষণ করর্তই হর্ব .
৬.এর পর মফাি এ পাঠার্িা Application Number এবং Password দ্বারা Candidates

Area Window মত 'Log in ' করর্ত হর্ব. এরপর Profile Details page এ Personal
Details এ শির্য় বেক্রিিত তথে গুশল শদর্য় শিভুল
ে ভার্ব মসটে পূরণ কর্র Save
বােি এ শিক করর্ত হর্ব .
৭. এরপর িমািুসার্র course এর মপজ এ stream এ শিক কর্র Arts /Science
/Commerce মযর্কার্িা একটে select কর্র ও types এ শির্য় Honours / General
পছন্দমর্তা মবর্ছ শির্ত হর্ব
৮.

Subjects Group মথর্ক পছন্দমর্তা Subject

এর িাম শিশদে ষ্ট ঘর্র পূরণ

করর্ত হর্ব. মকার্িা Group মথর্ক একটের মবশি সাবর্জক্ট মিওয়া যার্ব িা.
শবষয়সমন্বয় (সাবর্জক্ট কশম্বর্িিি) এর মক্ষর্ে প্রর্তেক আর্বদিকারী মযি ওর্য়ব
সাইে এ প্রদত্ত 'Subject Group' মদর্খ মিয়.

৯. এরপর Check the Merit Box এ শিক করর্ত হর্ব. এরপর মপােে ার্ল

"You are Eligible" মদখর্ল 'Add মকাস' ে এ শিক করর্ত হর্ব. অিেথায় পূববতী
ে
মমিু মত শফর্র যার্ত হর্ব.
১০. একাশধক Honours Subject বা General Course এ Apply করর্ত চাইর্ল
'stream' এবং 'type' change কর্র কর্র apply করর্ব এবং তা একই
Application Form এ বাদ্ধতামূলকভার্ব করর্ত হর্ব
( এখার্ি উর্েখর্যািে ময,কর্লর্জ ভশতে হবার পর মকার্িাভার্বই Subject Change
করা যার্ব িা
১১. এরপর Document Upload এ শিক কর্র শিশদে ষ্ট Box এ Photo, Signature,
Markshit , Age
Proof সাটেে শফর্কে, জাশতিত িংসাপে, িারীশরক
প্রশতবন্ধকতার িংসাপে ( যশদ প্রর্যাজে হয় ) Upload কর্র 'save ' করর্ত হর্ব.
১২.প্রর্তেক আর্বদিকারীর্ক শুধুমাে ওর্য়বসাইে এ প্রদত্ত 'online Payment ' (
Credit Card , Debit /ATM Card , Net Banking ) এর মাধের্মই মপর্মন্ট করর্ত হর্ব.
আর্বদি পর্ের সর্ে প্রদত্ত শফ মকার্িাভার্বই মফরৎর্যািে িয়.
১৩. ওর্য়ব সাইে এ প্রদত্ত সময়তাশলকা (Schedule) অিুযায়ী ভশতে প্রক্রিয়া সম্পন্ন
হর্ব. মকার্িা Admission merit list এর ভশতের তাশরখ মপশরর্য় মির্ল ঐ Admission
merit list ভুি মকার্িা প্রাথীর্ক আর ভশতে মিওয়া হর্ব িা.

১৪. View /Print current application ফম এ
ে শিক কর্র Application ফম Print
ে
করর্ত হর্ব. একই সার্থ Receipt /Challan Print এ শিক কর্র তার Printout শির্ত
হর্ব. এইদুর্ো Document খুবই গুরুত্বপূণ েযা Verification এর সময় বাধেতামূলক
ভার্ব মদখার্তই হর্ব.
১৫. িাস শুরুর তাশরখ পর্র জািার্িা হর্ব এবং ঐ শদিই Document Verification
কর্র মরাল িম্বর মদওয়া হর্ব. ঐ শদি Application Form, Fees payment এর
Receipt /Challan, মাধেশমর্কর Admit Card, উচ্চমাধেশমর্কর মাকেিীে,
জাশতিত িংসাপে, িারীশরক প্রশতবন্ধকতার িংসাপে ( যশদ প্রর্যাজে হয় )
original আির্তই হর্ব .
শব.দ্রঃ আর্বদিকারীর্দর শিয়শমত কর্লর্জর ওর্য়বসাইে মদখর্ত বলা হর্ে.

