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---------------------------------------------------------------------------------Instruction to the candidates seeking admission in 2018-19 session
A) Cancellation of Admission After Making Payments
Cancellation of admission can be made by the college authority if any of the following three
cases arises during the verification process.
1. If after payment a student does not come to college for verification.
2. If a student , seeking admission in a reserved seat , failed to produce original caste certificate
during the verification process .
3. If a student gives incorrect marks during the registration process , then the GP will be
calculated again using the correct marks .If this new GP is found to be lower than the lowest
G.P of that particular merit list, then his/her admission will be cancelled.
B)Verification Process
After submission of requisite fees, a students must come to college on scheduled dates for
verification of original documents. They must bring the self attested photocopy of below
mentioned documents. For a reserved category seat, a candidate must have his/her own caste
certificate/PH certificate. Without having original caste certificate/PH certificate, admission
would be treated as cancelled.
1. Madhyamik Admit Card/Age Proof Document
2. Higher Secondary Marksheet (10+2 Standard Marksheet)
3. School Leaving Certificate
4. Caste Certificate (if any)
5. All Money Receipts.
A student should ideally arrange all self attested testimonials in the following sequence during
the verification process:
Application form -> Madhyamik Admit Card/Age Proof Document->12 Standard Marksheet ->
School living Certificate ->Caste certificate(if any)-> All Money Receipts

❖ ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়য়াজনীয় অর্মূি ল্য ( র্ি ) প্রদায়নর পর ভর্তি বার্তয়ল্র প্রক্রক্রয়া
র্তনটি কারয়ে ভর্তি বার্তল্ হয়ত পায়র –
১। ভর্তি সংক্রান্ত র্নর্ার্রত
ি
অর্মূি ল্য (র্ি) জমা করার পয়রও যর্দ ককানও আয়বদনকারী কয়ল্য়জ
তাাঁর প্রয়য়াজনীয় শংসাপত্র ও অনযানয নর্র্ যাচাইয়য়র জনয কয়ল্জ র্নর্ার্রত
ি
র্নর্দি স্ট র্দয়ন
অনুপর্িত র্ায়ক , তাহয়ল্ তাাঁর ভর্তি বার্তল্ হয়ত পায়র।
২। যর্দ ককানও আয়বদনকারী সংরর্িত আসয়ন ভর্তির আয়বদন করা সয়েও প্রয়য়াজনীয় আসল্
শংসাপত্র প্রদায়ন বযর্ হয়,
ি
কসয়িয়ত্র তাাঁর ভর্তি বার্তল্ হয়ত পায়র।
৩। যর্দ ককানও আয়বদনকারী িম পূ
ি রয়ের সময় ভুল্ নম্বর প্রদান কয়র এবং তা কেড পয়য়ন্ট ( ক্রজ
র্প ) অনুযায়ী র্হসাব করা হয়, তাহয়ল্ তাাঁর কেড পয়য়ন্ট ( ক্রজ র্প ) কযাগ্যতা মান যাচাইয়য়র সময়
পুনরায় গ্েনা করা হয়ব। কসয়িয়ত্র যর্দ নতু ন কেড পয়য়ন্ট ( ক্রজ র্প ) প্রয়য়াজনীয় কযাগ্যতা মান
পূরয়ে বযর্ হয়,
ি
তাহয়ল্ তাাঁর ভর্তি বার্তল্ হয়ত পায়র।
❖ শংসাপত্র ও প্রয়য়াজনীয় নর্র্ যাচাইয়য়র পদ্ধর্ত
কয়ল্য়জ ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়য়াজনীয় অর্মূি ল্য ( র্ি ) জমা করার পর, আয়বদনকারীরা মূল্ নর্র্র
যাচাইয়য়র জনয কয়ল্জ র্নর্ার্রত
ি
তার্রখগুর্ল্য়ত র্নয়জয়ক উপর্িত র্াকয়ত হয়ব। র্নয়ে উর্ির্খত
নর্র্র ( দস্তায়বয়জর ) আসল্ ছাড়াও স্বািরকৃত নকল্ ( িয়িাকর্প ) অবশযই তাাঁয়দর কপশ করয়ত
হয়ব। সংরর্িত আসয়নর জনয একজন আয়বদনকারীয়ক অবশযই তাাঁর র্নয়জর সংরিে সংক্রান্ত
আসল্ শংসাপত্র / নর্র্ কপশ করয়ত হয়ব, অনযর্ায় তাাঁর ভর্তি বার্তল্ বয়ল্ গ্েয হয়ব।
১। মার্যর্ময়কর (দশম কের্ে) অযাডর্মি কাডি ( বয়য়সর প্রামােয নর্র্ ) ।
২। উচ্চ মার্যর্ময়কর (দ্বাদশ কের্ে) মাকির্শি।
৩। র্বদযাল্য় পর্রতযায়গ্র (স্কুল্ র্ল্র্ভং) শংসাপত্র।
৪। সংরিে সংক্রান্ত শংসাপত্র ( প্রয়য়াজন সায়পয়ি )।
৫। অর্মূি ল্য জমা করবার প্রামােয রর্সদ ( যর্দ অনল্াইয়ন অর্মূি ল্য জমা করা হয়য় র্ায়ক )।
শংসাপত্র ও নর্র্ যাচাইয়য়র সময় আয়বদনকারীয়ক র্নের্ল্র্খত ক্রমানুসায়র আসল্ ও প্রতযার্য়ত
নকল্ নর্র্ সাক্রজয়য় রাখার অনুয়রার্ করা হয়ে –
আয়বদনপত্র > মার্যর্ময়কর অযাডর্মি কাডি > উচ্চ মার্যর্ময়কর মাকির্শি > র্বদযাল্য় পর্রতযায়গ্র
শংসাপত্র > সংরিে সংক্রান্ত শংসাপত্র > অর্মূি ল্য জমা করবার প্রামােয রর্সদ।
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