সাধনচ� মহািবদয্ালয়
হিরণডাঙা, দিক্ষণ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৫০৪
িবএ অনাসর্ ও েজনােরল অয্াডিমশন ২০১৯-২০
অনলাইন েপাটর্াল েখালার েনািটস-২
২৯-০৬-২০১৯
উ� িশক্ষা দফতেরর েনািটিফেকশন (No 994-Edn (CS)/ 10M-95/2014 , dated 28.06.2019)
অনু যায়ী ফাঁকা থাকা আসনগুিলর জনয্ অনলাইেন নতুন কের আেবদন েনওয়া শুরু হল। দফতেরর
পূ বর্ েনািটিফেকশন (No. 804-Edn(CS)/10M-95/14, dated 13.05.2019, issued by the
Department of Higher Education, Govt. of West Bengal (annexed) অনু যায়ী এই
ভিতর্ �ি�য়া চলেব।
কিলকাতা িব�িবদয্ালেয়র িনয়ম ও শতর্ (

CSR/03/18 dated 07.5.2018 for B.A/B.Sc./B.Mus.

(Honours/General). অনু যায়ী ছা�ছা�ীেদর এই �াতক েকােসর্ (অনাসর্ ও েজনােরল) ভিতর্ েনওয়া হেব। উ�
মাধয্িমক বা সমতূ লয্ পরীক্ষায় উ�ীণর্ আেবদনকারী ছা�-ছা�ীর ১০০ ন�েরর ইংেরিজ পে�ও কৃতকাযর্ হেত হেব।
েগাটা ভিতর্ �ি�য়ািট অনলাইেন স�� হেব। িনধর্ািরত সমেয় কেলজ ওেয়বসাই

েট

www.sadhanchandramahavidyalaya.org িগেয় িবিভ� েকােসর্ ভিতর্র জনয্ আেবদন জানােত
পারেব। কেলজ কতৃর্পেক্ষর বাইের অনয্ কারও �ারা ছা�ছা�ীেদর �ভািবত না হওয়ার অনু েরাধ করা হে�।
ছা�ছা�ীেদর অনু েরাধ করা হে� েয, অয্াডিমশন েপাটর্ােল তারা েযন িনেজেদর েমাবাইল ন�রিটই �দান কের।
ভিবষয্েত ভিতর্র সু েযাগ পাওয়া ছা�ছা�ীেদর সে� আগামী িতন বছর ধের এই েমাবাইল ন�েরই কেলজ
ময্ােনজেমে�র তরেফ েপাটর্াল মারফত নানা িবষেয় েযাগােযাগ করা হেব। ভিতর্ সং�া� জরুির বাতর্াও
আেবদনকারীর ওই েমাবাইল ন�েরই পাঠােনা হেব।

অয্াডিমশন সময়সূ িচ ২০১৯-২০ (ি�তীয় দফা)
অনলাইেন আেবদন

২৯ জুন - ৪ জুলাই ২০১৯

ি�তীয় দফার �থম শতর্াধীন েমধা তািলকা

০৫ জুলাই ২০১৯ (িবেকল সােড় ৪েটর পের)

আসন সংখয্া ভিতর্ না হওয়া এবং পরবতর্ী সরকাির িনেদর্িশকা না েমলা অবিধ এই অনলাইন ভিতর্ �ি�য়া চালু
থাকেব। িনিদর্� সমেয় সমেয় েমধা তািলকা �কািশত হেত থাকেব। তাঁর জনয্ আেবদনকারীেদর িনয়িমত
কেলেজর ওেয়বসাইেট নজর রাখেত হেব।

েকবলমা� িন�িলিখত শূ নয্ আসনগুিলর জনয্ই আেবদন �াহয্ করা হেব—
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জরুির তথয্
• েমধা অনু যায়ী ভিতর্ �ি�য়া স�� করা হেব। �াস শুরু না হওয়া পযর্� আেবদনকারী বা ভিতর্ হওয়া
ছা�ছা�ীেদর কাউে�িলং বা েভিরিফেকশন সং�া� কােজর জনয্ কেলেজ আসার �েয়াজন েনই।
• েমধা তািলকায় নাম এেল কেলজ কতৃর্পেক্ষর তরেফ আেবদনকারীেদর ই-েমল বা এসএমএস পািঠেয় তা
জানােনা হেব।
• ভিতর্র টাকা অনলাইেন বা বয্া� অফ ইি�য়ার হিরণডাঙা শাখায় িগেয় বয্া� চালােনর মাধয্েম জমা করেত
হেব।
• অনলাইেন আেবদেনর সময় তথয্ ও নিথগুিলেক সিঠক ভােব আপেলাড করেত হেব। �াস শুরু হেল
ছা�ছা�ীেদর সম� নিথ যাচাই করা হেব।
•
ভিতর্ হওয়ার পের যিদ েকানও ছা�/ছা�ীর অনলাইেন �দ� তথয্/নিথেত েগালমাল ধরা পেড়, েস েক্ষে�
তার ভিতর্ বািতল করা হেব।
েযেহতু �থম েফেজ ভিতর্ চলেছ েসেহতু, আসন সংখয্া পিরবতর্ন হেত পাের।

ভিতর্ সং�া� যাবতীয় েনািটেসর জনয্ আেবদনকারীেদর েগাটা ভিতর্ �ি�য়া পেবর্ কেলেজর ওেয়বসাইেট িনয়িমত
নযর রাখেত বলা হে�। এসএমএস বা ই-েমল না পাওয়ােক িনিদর্� সমেয় ভিতর্ না হেত পারার যু ি� িহেসেব
িবেবচনা করা হেব না।
আেবদনকারী হেলই তার ভিতর্ হওয়ার দািব জানােনার অিধকার থাকেব না। ভিতর্ হেব অনলাইেন, েমধার
িভি�েত, সংরক্ষেণর শতর্ েমেন এবং আসন সংখয্া অনু যায়ী।

েয সব নিথ অনলাইেন আেবদেনর সমেয় আপেলাড করেত হেব
(১) উ� মাধয্িমেকর (১০+২) মাকর্িশট (২০০েকিব-র মেধয্ সাইজ থাকেত হেব)
(২) জ�তািরেখর জনয্ মাধয্িমেকর (১০) অয্াডিমট (২০০েকিব-র মেধয্ সাইজ থাকেত হেব)
(৩) আেবদনকারীর সা�িতক ছিব (১০০েকিব-র মেধয্ সাইজ থাকেত হেব)
(৪) এসিস/এসিট/ওিবিস/িপডি�উিড (যার েক্ষে� যা �েযাজয্) সািটর্িফেকট (১০০েকিব-র মেধয্)

এক েকাসর্ েথেক অনয্ েকােসর্ �া�ফার
কেলেজরই একিট েকােসর্ ভিতর্ হওয়ার পের, েকানও আেবদনকারী যিদ অনয্ েকানও েকােসর্ ভিতর্র সু েযাগ পায়,
েস েক্ষে� ছা�/ছা�ীিট চাইেল �থম েকােসর্র ভিতর্ বািতল কের ি�তীয় েকােসর্ ভিতর্ হেত পারেব। তাঁর িকছু শতর্
রেয়েছ। েসই শতর্ ছা�/ছা�ীেক পূ রণ করেত হেব। এই ভিতর্ �ি�য়া ভিতর্র িনিদর্� িদেনর মেধয্ই স�� করেত
হেব।
সম� ভিতর্ই শতর্াধীন। েমধা তািলকায় নাম আসার পের আেবদনকারী িনিদর্� িদেন ভিতর্র টাকা জমা কের
িদেলও তাঁর ভিতর্ �ি�য়া পুেরাপুির স�� হেয় েগল বেল ধরা হেব না। উ� ছাত/ছা�ীেক �থম েসেম�ােরর
�াস শুরুর পের িনিদর্� িদেনর মেধয্ কেলজ কতৃর্পেক্ষর কােছ তার যাবতীয় তথয্ ও আসল নিথর যাচাই করােত
হেব। আেবদনকারীর তথয্ বা নিথেত েকানও েগালমাল েদখা িদেল কেলজ কতৃর্পক্ষ েয েকানও মুহূেতর্ তাঁর ভিতর্
বািতল করেত বাধয্ হেব।

নিথ েভিরিফেকশন/েরাল ন�র বরা�/আই কাডর্ �দান/কেলেজ িব�িবদয্ালেয়র েরিজে�শন
স�াদন
ক) ভিতর্র টাকা �দােনর পের এবং �াস শুরু হেল আেবদনকারীেদর কেলজ িনধর্ািরত িনিদর্� িদেন িনে�
উি�িখত নিথগুিল িনেয় েভিরিফেকশেনর জনয্ উপি�ত থাকেত হেব—
• অনলাইন আেবদন ফেমর্র ি��আউট + েপেম� িরিস�

• উ� মাধয্িমেকর আসল মাকর্িশট + এক কিপ েজর�
• মাধয্িমেকর আসল অয্াডিমট কাডর্ + এক কিপ েজর�
• এসিস/এসিট/ওিবিস/িপডি�উিড (যার েক্ষে� যা �েযাজয্) আসল সািটর্িফেকট + এক কিপ েজর�
• আেবদনকারীর একিট পাসেপাটর্ ও একিট �য্া� সাইজ সা�িতক ছিব
খ) নিথ যাচাইেয় উ�ীণর্ হওয়ার পের আেবদনকারীেদর েরাল ন�র, আই কাডর্ ও কেলজ �ে��াস অিফস েথেক
সং�হ কের িনেত হেব
গ) এর পরবতর্ী ধােপ ছা�ছা�ীেদর কিলকাতা িব�িবদয্ালেয় েরিজে�শন েনওয়ার গুরু�পূ ণর্ �ি�য়ায় যু � হেত
হেব। িব�িবদয্ালয় িনধর্ািরত সময়-পেবর্ কতৃর্পেক্ষর অনলাইন েপাটর্ােল েরিজে�শন �ি�য়া স�� করা হেব।
এই েরিজে�শন �ি�য়ায় উপি�ত বা সািমল না থাকেল ছা�/ছা�ীিটর ভিতর্ স�ূ ণর্ বািতল হেয় যােব।
�েয়াজনীয় তেথয্র জনয্ কেলেজর েহ�েড� ন�র ৯৭৩৪৭৮৬৬৪৫-এ েযাগােযাগ করুন।

অনু মতয্ানু সাের
অধয্ক্ষ
সাধনচ� মহািবদয্ালয়

