
 চতন  কেলজ, হাবড়া 

Honours এবং General Course-এ ভিতর আেবদনপ  পূরেণর িকছ পূণ 

িনেদশাবলী: ২০২১-২০২২ 

আেবদনপ  পূরণ 

 আেবদনপে  িত ট শূন ান স ঠক ভােব পূরণ করা বাধ তামূলক। 

 আেবদনপে র ছিব ট অবশ ই 5 KB থেক 30 KB-এর মেধ  পাসেপাট আকাের রাখেত হেব। এরসােথ 200 KB-এর 

মেধ  H.S. Marksheet ও 200 KB মেধ  Caste Certificate-এর Scanned Copy Upload করেত হেব। ছিব ও 

েয়াজনীয় নিথপ  Upload করার সময় ধুমা  JPG Format াহ  হেব। 

 আেবদনপে  অবশ ই িনেজর ফান ন র, WhatsApp ন র, Email Id, এবং অিভভাবেকর ফান ন র িদেত হেব। 

 আেবদনপে  ACADEMIC DETAILS-এর অংেশ ELIGIBILITY CRITERIA অনুযায়ী স ঠক ভােব তথ  দান না করেল, 

MERIT POINT শূন  (0) দিশত হেব এবং MERIT পেয়  শূন  (0) হেল আেবদনপ  Submit করা যােব না।  

 আেবদনপে  Club িনবাচেনর ে  য কােনা দু ট Club িনবাচন করা বাধ তামূলক। Pure Science িশ াথ েদর 

Number Club এবং Bio Science িশ াথ েদর Nature Club িনবাচন করা বাধ তামূলক। 

 আেবদনপে র শেষ Declaration ট ীকার ( ) না করা পয  স ট জমা পড়েব না।  

 আেবদনপ  স ঠকভােব জমা করার পর অবশ ই স টর Print Out কের রাখেত হেব।  

 সরকারী আেদশ অনুযায়ী কােনা Application Fee (আেবদনপ  জমা বাবদ টাকা) জমা দওয়ার েয়াজন নই। 

 আেবদনপ  জমা করার পর িনেজর Application ID ট সং হ কের রাখেত হেব। 

আেবদনপ  পূরেণর িবেশষ  

 একজন আেবদনকারী একািধক াতক (Honours) িবষেয়র জন  আেবদন করেত পাের তেব িভ  আেবদনপে । 

কানও আেবদনকারী একই াতক (Honours) িবষেয় একািধকবার আেবদন করেত পারেব না। 

 একজন আেবদনকারী িতন ট General Course-এ পৃথকভােব আেবদন করেত পাের যমন, B.A (General), B.Sc 

(Pure General) এবং B.Sc (Bio General)। সম  আেবদনকারীেক জানােনা হে  য এই কাস িলেত আেবদেনর 

সময় Subject Combination দিশত হেব না। তেব মধা তািলকা অনুযায়ী Provisional Admission বা টাকা িদেয় 

ভিতর সময় একজন আেবদনকারী এই িতন ট িভ  কােস তার পছে র Subject Combination বেছ িনেত পাের। 

িবেশষ িনেদশ: যিদ কােনা আেবদনকারী ভেয়া পিরচেয় আেবদন কের, তাহেল তার িব ে  কেলেজর প  

থেক মহামান  ভারত সরকােরর সাইবার াইম আইন (The Information Technology Act, 2000) অনুযায়ী 

কেঠার ব ব া নওয়া হেব। সম  সাইবার ক ােফর কণধারেদর এই িবষেয় েয়াজনীয় সতকতা অবল ন 

করেত বলা হে  এবং আেবদনকারীেদর তথ  – নাম, ঠকানা, এবং ফান ন র – নিথভ  কের রাখার জন  

অনুেরাধ করা হে । 



 উ মাধ িমক বা এর সমতল  পরী ায় Pure Science (Mathematics, Physics, Chemistry) িনেয় পাস করা একজন 

আেবদনকারীই কবল Geography (Honours) এর জন  আেবদন করেত পারেব। Arts িনেয় পাস করা কান 

আেবদনকারী Geography (Honours) এর জন  আেবদন করেত পারেব যিদ তার উ মাধ িমক বা এর সমতল  

পরী ায় Geography থেক থােক।  

 কােনা আেবদনকারী Mathematics, Physics, Chemistry, এবং Economics এর মেধ  য কান এক ট িবষয় িনেয় 

Honours পড়েত চাইেল, তােক অবশ ই উ মাধ িমক বা এর সমতল  পরী ায় Mathematics-এ পাস করেত হেব।  

আেবদনপ  সংেশাধন 

 আেবদনপ  জমা নওয়ার জন  অনলাইন পাটাল খালা থাকাকালীন, িনিদ  সমেয়র মেধ , একজন আেবদনকারী 

তার আেবদনপ  ( েয়াজেন) সংেশাধন করেত পারেব।  

 আেবদনপে  কােনা রকম সংেশাধেনর ে  (Date of Birth ছাড়া) Admission Portal-এ FORM CORRECTION 

Section-এ িগেয় Application ID এবং Date of Birth (password)-এর সাহােয  Login কের সংেশাধন করেত হেব। 

মধাতািলকা কাশ ও অনলাইেন কেলেজ ভিত 

 Provisional Admission List-এ অথাৎ টাকা িদেয় ভিত হওয়ার জন  নাম কােশর পর PAY ADMISSION FEE- ত 

েবেশর মাধ েম Subject ও Course অনুযায়ী অথ দান করেত হেব এবং Payment Slip সং হ করেত হেব। 

 যিদ আেবদনকারীর নাম কািশত Merit List-এ নিথভ  না হয় বা আেবদনকারী ভিত য়া চলাকালীন কানও 

অসুিবধার স ুখীন হয়, তাহেল আেবদনকারী তা িনিদ  তািরেখর মেধ  উপযু  মাণ সহ Admission Portal-এ 

থাকা COMPLAINT BOX এর মাধ েম জানােত পাের। অন থায় অিভেযাগ ট কেলজ কতৃপে র ারা সমাধান করা 

স ব নয়। 

 কােনা ছা -ছা ী ভিতর পর িবষয় পিরবতন কের নতন ভােব ভিত হেত চাইেল তােক নতন Combination অনুযায়ী 

পুেরা Admission Fees জমা িদেয় ভিত হেত হেব। তার পূববত  Admission Fees স যথা সমেয় ফরত পােব।  

 Admission এবং Registration-এর সময় েত ক ছা ছা ীেক একই Subject Combination বজায় রাখেত হেব। 

পরবত কােল কেলজ দ  Subject Combination-এর কােনারকম পিরবতেনর দায়ভার কেলজ বহন করেব না।   

আেবদনপ  যাচাই 

 আেবদনপ  যাচাইেয়র সময়, Physical Education িবষেয় ভিতর জন  সম  আেবদনকারীেদর বাধ তামলূকভােব 

শারীিরক স মতার পরী ায় অংশ হন করেত হেব। 

 Verification য়া ট সরকারী িব ি  অনুসাের াস র পর করা হেব। ছা ছা ীেদর েয়াজনীয় সম  

Documents- িল উ  িদন িলেত সে  রাখেত হেব। 

 আেবদনপ  পূরণ করার সমেয় আেবদনকারী য তথ িল দান করেব তা ভল মািণত হেল তার ভিত বািতল 

হেয় যােব এবং এর জন  কেলজ কতৃপ  দায়ী থাকেব না। 

………… 


