বালু রঘাট কেলেজ B.A./B.Sc./B.Com (Hons./General) থম বেষর্ ভিতর্ র জনয্ েয়াজনীয় িনেদর্ শাবলী :
১ ) বালু রঘাট কেলজ ভিতর্ র ফমর্ িফলাপ-এর জনয্ http://balurghatcollege.ac.in/ অথবা
http://www.balurghatcollegeadmission.com/ - এ িগেয় ‘New Registration’ টয্াব-এ িক্লক কের
নাম , জ তািরখ, েমাবাইল ন র , উ মাধয্িমক এর া ন র ইতয্ািদ তথয্ িনভুর্ল ভােব পূ রণ কের ‘Submit’
বাটন-এ িক্লক করেত হেব |
২) আেবদনকারীেদর িনজ েমাবাইল ন র থাকা আবিশয্ক | কারণ ‘Submit’ বাটন িক্লক করার সে
সে ওই েমাবাইল ন েরই এি েকশন ন র এবং পাসওয়াডর্-এর ময্ােসজ যােব | পরবত কােল ওই েমাবাইল
ন েরই এডিমশন সংক্রা িকছু তথয্ পাঠােনা হেব | কেলেজ পাঠরতকােল কেলজ ওই েমাবাইল ন েরই
েয়াজনীয় তথয্ পাঠােব |
৩) েমাবাইল ন ের া এি েকশন ন র এবং পাসওয়াডর্ িদেয় ‘Log in’ করেত হেব | ‘Log in’ করার পর
‘Personal Details’ িনভুর্ল ভােব পূ রণ কের ‘Save’ বাটন িক্লক করেত হেব |
8) এর পর ‘Course’ টয্াব এ িগেয় সবর্ািধক চারিট অনাসর্ িবষেয় এবং িতনিট েজনােরল েকাসর্ এ আেবদন করেত
পারেব |
৫) এর পর ‘Print & Pay’ টয্াব-এ িগেয় অনলাইেন এি েকশন ফী জমা িদেত হেব এবং তারপর এি েকশন
ফমর্ ি কের িনেত হেব | এই এি েকশন ফমর্ িট কেলেজ ভিতর্ র েভিরিফেকশন এর সময় অবশয্ই সে িনেয়
আসেত হেব |
৬) ‘Important Date’ টয্াব-এ ভিতর্ র তািরখসূ িচ থাকেব | েসই অনু সাের ‘Provisional Merit List’এবং
একািধক ‘Round Admission Merit List’ কািশত হেব | ‘Admission Merit List’-এর অ ভুর্ক্ত
আেবদনকারীরা অনলাইেন এডিমশন ফী জমা েদেব ওই তািরখসূ িচ অনু যায়ী | এরপর এডিমশন ফমর্ এবং
এডিমশন িফ-র িরিস কিপ ি কের িনেত হেব |
৭) িনধর্ািরত তািরখসূ িচ অনু যায়ী িনিদর্ িদেন েতয্ক আেবদনকারীেক অথবা তার িতিনিধেক িন িলিখত
ডকুেম িনেয় কেলজ এেস েভিরিফেকশন করােত হেব | সে িনেয় আসেত হেব - ক) এডিমশন ফমর্ , খ )
এডিমশন িফ-র িরিস কিপ , গ) এি েকশন ফমর্, ঘ) H.S. -এর Original মাকর্ শীট এবং এর তয্িয়ত
েজরক্স কিপ, ঙ) SC /ST /OBC -A / OBC -B এবং PH Original সািটর্িফেকট (যিদ থােক) এবং এর
তয্িয়ত েজরক্স কিপ, চ) মাধয্িমক-এর Original এডিমট কাডর্ এবং এর তয্িয়ত েজরক্স কিপ, ছ)
পাসেপাটর্ সাইজ ফেটা ই কিপ | িনিদর্ িদেন ডকুেম েভিরিফেকশন না করােল ভিতর্ বািতল বেল গণয্
হেব |
৮) ফমর্ িফলাপ ও ভিতর্ িক্রয়ার সময়সূ িচ পিরি িত অনু যায়ী পিরবিতর্ ত হেত পাের | িনয়িমত Website েদখু ন |
৯) েয েকােনা ভিতর্ ই অ ায়ী (Provisional) িহেসেব িবেবিচত হেব |

