
বালরুঘাট কেলজ

2022-23 িশ�াবেষ� ভিত� র সাধারণ িনয়মাবলী

1. �েত�ক আেবদনকারীর Email ID  ও সি�য় �মাবাইল ন�র থাকা অত�� জ�রী I
আেবদনপে� ব�ব�ত �মাবাইল ন�ের ভিত�  সং�া� যাবতীয় তথ� ��িরত হেব I এক�
�মাবাইল ন�র সব�ািধক দইুবার Registration এর জন� ব�বহার করা যােব II এই
�মাবাইল না�ার�   কেলেজর সােথ �যাগােযােগর মাধ�ম িহেসেব িবেবিচত হেব এবং
�মাবাইল ন�র� অবশ�ই Candidate  এর িনেজর হেত হেব অথবা িপতা ,মাতা বা
একা� িনেজর �কান অিভভাবেকর হেত হেব II

2. �থেমই িন�িলিখত documents  �েলার soft file  �তির কের রাখেত হেব
jpg/jpeg/JPG/JPEG এই ফেম�েট II
photo( size:20KB - 60 KB), signature(size:20KB - 60 KB), age proof
document(size:40KB - 100 KB), Secondary/ equivalent marksheet
(size:40KB - 200 KB), H.S/ equivalent marksheet(size:40KB - 200
KB), Caste certificate(থাকেল) (size:40KB - 100 KB) এবং
Physical Disability certificate

3.�থেম balurghatcollege.ac.in এই ওেয়বসাইট-�েত �যেত হেব I  ওেয়বসাইেট
�ঢাকার পের এডিমশন ট�ােব ি�ক করেত হেব  এবং মলূ  ADMISSION �পইেজ  ঢুকেত
হেব II

৩. এরপের ‘students login area’ �ত িগেয় ‘click here to register’ এই ট�ােব
ি�ক কের ‘students registration window’ �ত �যেত হেব II

4. ‘students registration window’ �ত িনেজর নাম, �মাবাইল না�ার, HS
�রিজে�শন না�ার, Unique ID না�ার এবং Captcha image text সাবিমট কের
‘Registration’ Tab e click করেল OTP আসেব �মাবাইল না�াের I OTP  সাবিমট
করার পের �রিজে�শন কমি�ট হেব II

http://www.balurghat


5.Basic Details page   খুেল যাওয়ার পর ‘Personal details’ , ‘Address
details’ এবং ‘other details’ যথাযথভােব নিথভূ� করেত হেব II

6.Hostel এ থাকেত চাইেল ‘other details’ এ Hostel Accommodation ‘YES’
করেত হেব II

7. এরপের ‘Save and proceed’ option এ click    কের ‘Academic Details’
page  এ ঢুকেত হেব I
8.’Academic Details’ page এ secondary/ equivalent examination
related details নিথভূ� করেত হেব II Higher Secondary / equivalent
examination details িনভু� লভােব  নিথভূ� করেত হেব II

9. ‘Save and proceed’ option এ click    কের ‘documents upload page’এ
ঢুকেত হেব I

10. ‘documents upload page’ এ  ঢুেক photo , signature ,age proof
document, Secondary/ equivalent marksheet , H.S/ equivalent
marksheet , Caste certificate ইত�ািদ upload  করেত হেব I

11.এরপের ‘save and preview’ option click কের form fill up স�ক আেছ িকনা
�দেখ িনেত হেব I সব �ক থাকেল ‘declaration box’ e OK কের ‘Final Submit’
করেত হেব I

12.এরপর ‘Add New Course’ page  খুলেব I এখােন পছ�মত
subject-HONOURS  অথবা General subject  িহেসেব choice     করা  যােব
এবং এেকর অিধক HONOURS  অথবা General subject  ‘Add New Course’
option এ click কের Apply  করা যােব II

● িবেশষভােব মেন রাখেত হেব �য Honours    িবষেয় Apply  করা মােনই
General Course  এ Application   হেয় যাওয়া নয় II



Arts (General) ,Science (General) এবং Commerce (General) িবিভ�
courses  এর জন�  আলাদা কের ‘Add New Course’ option ব�বহার কের Apply
করেত হেব II

13. �শেষ ‘Application Print’  অবশ�ই কের িনেত হেব এবং  ভিবষ�েতর জন�
সংর�ণ কের রাখেত হেব II

14.Merit List ও ভিত�  সং�া� Updated Information এর জন� �েত�ক
আেবদনকারীেক িনয়িমত কেলেজর ওেয়বসাইট �দখেত হেব II
�কান Admission Merit List এর িনিদ�� ভিত� র তািরখ �পিরেয় �গেল ওই
Admission Merit List ভু�  �সই �াথ�েক  উি�� Admission Merit List অনযুায়ী
আর ভিত� র সুেযাগ �দওয়া যােব না II

15.  �াস ��র  তািরখ পের জানােনা হেব এবং �াস ��র িদনই Document
Verification করা হেব II �সিদন �কউ অনপুি�ত থাকেল তার ভিত�  বািতল বেল গণ�
করা হেব II
উে�খ� �য Document Verification এর িদন  �রাল না�ার �দয়া হেব II
Document Verification এর িদন �য সম� documents  িনেয় আসেত হেব �স�িল
িন��প-

(i)Application Form
(ii) Fees Payment এর Receipt/ challan
(iii) মাধ�িমেকর Admit Card
(iv) উ� মাধ�িমক পরী�ার Marksheet
(v) বয়েসর �মাণপ�
(vi) জািতগত শংসাপ�( যিদ �েযাজ� হয়)
(vii) শারীিরক �িতব�কতার শংসাপ�( যিদ �েযাজ� হয়) Original  আনেতই হেবI

িবেশষ ��ব�:
(i)Form Fill up এর জন�  �কান�প �কান FEE  লাগেবনা II




