বালুরঘাট কলললে ২০১৯-২০শিক্ষাবলষে অনলাইন ভশতের শনলদে িাবলী
১) বালুরঘাট কলললে ২০১৯-২০শিক্ষাবলষে

অনলাইন ভশতে র এশিলকিন -এর েলনে অনলাইন এডশিিন প াটোল

(balurghatcollegeadmission.com )-এ শিলে “New Registration” tab-এ শিক করলত হলব I
২) “New Registration” উইলডালত নাি, েন্মতাশরখ , H.S.-এ প্রাপ্ত নম্বর ইতোশি তথ্েগুশল শনভুে লভালব ূরণ করলত হলব
I ূরণ করার র “Submit” বাটন এ শিক করলত হলব I
৩) ফিে fill up এর সিে পে পিাবাইল নম্বরটি বেবহার করা হলব পসই নম্বর-এ “Application Form Number” এবং
“Password” পপ্রশরত হলব I এই তথ্েগুশল ভশতে প্রশিো সম্পূণে হওো েেন্ত সংরক্ষণ করলত হলব I
৪) এর র পফালন াঠালনা Application Form Number এবং Password দ্বারা “Candidates’ Area” -পত 'Log

in ' করলত হলব I এর র “Profile Details”-এর “Personal Details”-এ শিলে বেশিিত তথ্েগুশল শিলে শনভুে ল ভালব
পসটি ূরণ কলর “Save” বাটন এ শিক করলত হলব I
৫) িিানুসালর Course-এর প লে “Stream”-এ শিক কলর Arts /Science /Commerce পেলকালনা একটি Select
কলর এবং “Types” এ শিলে Honours / General ছন্দিলতা পবলছ শনলত হলব I Subjects Group পথ্লক ছন্দিলতা
Subject শনশিে ষ্ট ঘলর ূরণ করলত হলব I পকালনা Group পথ্লক একটির পবশি Subject পনওো োলব না I
৬) এর র “Check the Merit Box”-এ শিক করলত হলব I Elligible হলল “Add Course”-এ শিক করলত হলব I
৭) একাশিক Honours subject বা General course-এ apply করলত চাইলল

“Stream” এবং

“Type”

change কলর কলর apply করলত হলব এবং তা একই application-form-এ বাদ্ধতািূলকভালব করলত হলব I
(** এখালন উলেখলোিে পে, কলললে ভশতে হওোর র পকালনাভালবই Subject change করা োলবনা I)
৮) এর র “Document Upload”-এ শিক কলর শনশিে ষ্ট box-এ photo, signature, marksheet, age proof

certificate upload কলর “Save” করলত হলব I
৯)এর র “Print & Pay” option-এ শিলে Application fees অনলাইলন Pay করলত হলব এবং “View / Print
Current Application Form”-এ শিক কলর application ফিে print করলত হলব I একই সালথ্ “Receipt /Challan
Print”-এ শিক কলর তার printout শনলত হলব I এইিুলটা Documents খুবই গুরুত্ব ূণে ো Verification-এর সিে
পিখলতই হলব I
১০) “Schedule”-এ প্রিত্ত Online Counselling এবং Admission fees Payment -এর তাশরখ অনুসালর ভশতে ফী
অনলাইলন েিা শিলত হলব I পকালনা Admission Merit List-এর ভশতে র তাশরখ প শরলে পিলল ঐ Admission merit list
ভু ি পকালনা প্রাথ্ীলক আর ভশতে পনওো হলবনা I
১১) “Schedule”-এ প্রিত্ত তাশরখ অনুসালর িাস শুরু হওোর প্রথ্ি শিনই document verification কলর Roll No.
শনলত হলব I

