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আসন্ন 2020-2021 শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষে ভশতে সংক্রান্ত শির্দেশিকা : 
পশিমবঙ্গ সরকার্রর উচ্চশিক্ষা দপ্তর্রর আর্দিিামা িং – 

434-Edn(CS)/10M-95/14 Date 16.07.2020 

এবং 
কশিকাতা শবশ্বশবদযাির্ের আর্দিিামা িং – 

CUS/52(Cir)/20 Date 24th July, 2020 অিুসার্র 
১. এতদ্বারা সকি ছাত্র-ছাত্রীর্দর জািার্িা হর্ে যে ভশতে সংক্রান্ত শিেমাবিী 
কর্ির্জ ওর্েবসাইর্ে ( www.drklbcollege.ac.in ) যদওো আর্ছ। ভশতে 
সমূ্পর্ে ভার্ব যমধা তাশিকার শভশির্ত হর্ব। 
২. যকািও অবস্থার্তই অিিাইি ছাড়া অিয যকািও মাধযর্ম অযাডশমিি ফমে 
যদওো হর্ব িা। 
৩. অিিাইি অযাডশমিি ফমে পূরর্ করার পর ১৭৫ োকা অিিাইি যপর্মন্ট 
করর্ত হর্ব। কর্ির্জ যকািও ভার্বই োকা জমা যিওো হর্ব িা। 
৪. অিিাইি ফমে জমা যদওোর যক্ষর্ত্র যে সকি ডকুর্মন্ট আপর্িাড করর্ত 
হর্ব যসগুশি হি। 

ক) পাসর্পােে সাইজ রঙীি ছশব। 
খ) উচ্চমাধযশমর্কর মাকেশিে। 
গ) মাধযশমর্কর অযাডশমে। 
ঘ) SC, ST, OBC-A, OBC-B প্রভৃশতর্দর Cast Certificate। 
ঙ) PH শহসার্ব আর্বদিকারীর PH Certificate। 

৫. অিিাইর্ি ফমেপূরর্ির যক্ষর্ত্র যের্কাি ছাত্র-ছাত্রী সর্বোচ্চ শতিশে শবষর্ে 
ভশতের জিয অপিি শদর্ত পারর্ব। 

http://www.drklbcollege.ac.in/


৬. অিিাইর্ি ফমে জমা যদওো োর্ব আগামী ১০.০৮.২০২০ যথর্ক। ফমে জমা 
যদওোর যিষ তাশরখ ২৫.০৮.২০২০ শবকাি ৫ো পেেন্ত। যমশরে শিস্ট প্রকাশিত 
হর্ব ২৭.০৮.২০২০ তাশরর্খ। 
৭. শব.এ., শব.এস.শস., এবং শব.কম. যজিার্রি যকার্সে ভশতে প্রশক্রো অিিাইর্ি 
যমশরে শিস্ট অিুোেী হর্ব। আসি সংখযা শব.এ. – ৩০০, শব.কম. – ১০০, 
শব.এস.শস. – ৪০. 

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে দুশে িতুি যজিার্রি যকাসে শুরু 
করা হর্ে – 

 Food and Nutrition 
 Journalism and Mass Communication 

দু’শে শবষর্েরই আসি সংখযা ১৫ শে কর্র এবং এই দু’শে 
শবষর্ে যমশরে শিস্ট আিাদা ভার্ব প্রকাশিত হর্ব। 

৮. কর্িজ শুরুর প্রথম শদর্িই যকবিমাত্র Candidate-এর িশথপত্র োচাই 
করা হর্ব। অিিাইর্ি Upload বা ফমেশফিাপ করা Document-এর সার্থ 
েশদ Original Document িা যমর্ি তৎক্ষিাৎ Candidat-এর Admission 
বাশতি করা হর্ব। এ শবষর্ে কর্িজ কতৃপক্ষ যকািও ভার্বই দােী থাকর্ব িা 
এবং যকািও আর্বদিও গ্রাহয করা হর্ব িা। 
৯. যকািও যক্ষর্ত্রই General Course-এ ভশতে হওো ছাত্র-ছাত্রীর্ক Honours 
Course-এ অথবা Honours Course-এ ভশতে হওো ছাত্র-ছাত্রীর্ক General 
Course-এ বা অিয যকািও Honours Course-এ স্থািান্তর (Transfer) 
করা হর্ব িা। 



১০. Online Form Fillup করার যক্ষর্ত্র যোগযতামাি হি শবষর্ে ৪৫% 
সান্মাশিকর্দর যক্ষর্ত্র যমাে প্রাপ্ত িম্বর্রর ৫০% অথবা শবষর্ে ৫৫%। 
SC/ST/OBC-A/OBC-B/PH Candidate যদর যক্ষর্ত্র কশিকাতা 
শবশ্বশবদযাির্ের শিেমাবিী অিুোেী হর্ব। 
১১. সমস্ত Merit List Online-এ প্রকাশিত হর্ব। কর্ির্জ যকািও Merit 
List োঙার্িা হর্ব িা। 
১২. Botany, Physiology, বাংিা, ইশতহাস, দিের্, শিক্ষাতত্ত্ব, রাষ্ট্রশব্াি, 
শব.কম.(সান্মাশিক) প্রভৃশত শবষর্ে শবশ্বশবদযাির্ের শিধোশরত উচ্চমাধযশমক ও 
সমতুি পরীক্ষার প্রাপ্ত িম্বর অিুোেী Merit List প্রকাশিত হর্ব। 
১৩. শবষেশভশিক শিবোশচত শসে শিম্নরূপ : (সান্মাশিক) 
বাংিা – ৯০, ইংরাশজ – ৩০, রাষ্ট্রশব্াি – ৬০, এডুর্কিি – ৬০, জুিশজ – 
১৮, যবাোশি – ১৮, ইশতহাস – ৬০, দিের্ (Philosophy)-৪৮, ভূর্গাি – ১৮, 
িারীরতত্ত্ব (Physiology) – ১৮, Accountancy – ৯০। 
১৪. পশিমবঙ্গ যস্টে কাউশিি অব যভার্কিিাি এডুর্কিি ও যেশিং যথর্ক 
উচ্চমাধযশমক পাি করর্ি যকবিমাত্র শব.এ. যজিার্রি যকার্সে ভশতে হওোর 
জিয Online-এ Form Submit করর্ত পারর্ব। োরা Business 
Commerce শবষর্ে উচ্চমাধযশমক Vocatioanal পরীক্ষাে উিীর্ে তারা 
শুধুমাত্র B.Com. General Course-এ ভশতে হর্ত পারর্ব। 
১৫. ওর্েবসাইে –এ প্রদি Link যথর্ক ভশতের ফমে Online জমা করা োর্ব। 
ওর্েবসাইর্ে যদওো শিেমাবিী অিুোেী ১৭৫ োকা Online-এ জমা করর্ত 
হর্ব। অিযথাে Form Submission বাশতি বর্ি গর্য হর্ব। 
১৬. প্রথম e-Counselling এর মাধযর্ম ০১.০৯.২০২০ দুপুর ১২ ো যথর্ক 
রাশত্র ১১.৫৯.৫৯ যসর্কন্ড পেেন্ত Online Payment করার সার্পর্ক্ষ ভশতে 
হওো োর্ব। 



 শদ্বতীে e-Counselling এর মাধযর্ম ০২.০৯.২০২০ দুপুর ১২ ো যথর্ক 
রাশত্র ১১.৫৯.৫৯ যসর্কন্ড পেেন্ত Online Payment করার সার্পর্ক্ষ ভশতে 
হওো োর্ব। 
 পরবতেী যক্ষর্ত্র েশদ আসি সংখযা অবশিষ্ট যথর্ক োে যসর্ক্ষর্ত্র e-
Counselling –এর তাশরখ কর্ির্জর ওর্েবসাইর্ে যদখর্ত হর্ব। 
১৭. প্রথম বর্ষের ক্লাস কর্ব যথর্ক শুরু হর্ব যসই শব্শপ্ত কর্িজ ওর্েবসাইর্ে 
যদওো হর্ব। 
১৮. ২০২০ সার্ির উচ্চমাধযশমক পরীক্ষাে উিীর্ে ছাত্র-ছাত্রীরা যকবিমাত্র প্রথম 
বর্ষে ভশতের জিয Online-এ ভশতের ফমে জমা করর্ত পারর্ব। 

NB-  কশিকাতা শবশ্বশবদযািে এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর, পশিমবঙ্গ 
সরকার প্রদি আর্দিািুসার্র Admission-এর বযাপার্র যকািও 
রকম আভযন্তরীি / বাশহযক সুপাশরি গ্রাহয করা হর্ব িা। যমধার 
শভশির্ত যমশরে শিস্ট ততরী ও ভশতে হর্ব। 
 

 

 
 
 


