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আসন্ন ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষে ভশতে সংক্রান্ত শির্দেশিকা : 
পশিমবঙ্গ সরকার্রর উচ্চশিক্ষা দপ্তর্রর আর্দিিামা িং – 

706-Edn(CS)/10M-95/14 Date 13.07.2021 

 

১. এতদ্বারা সকল ছাত্র-ছাত্রীর্দর জািার্িা হর্ে যে ভশতে সংক্রান্ত শিয়মাবলী কর্লর্জ ওর্য়বসাইর্ে 
(www.drklbcollege.ac.in) যদওয়া আর্ছ। ভশতে সমূ্পর্ে ভার্ব যমধা তাশলকার শভশির্ত হর্ব। 
২. যকািও অবস্থার্তই অিলাইি ছাড়া অিয যকািও মাধযর্ম অযাডশমিি ফমে যদওয়া হর্ব িা। 
৩. অিলাইি অযাডশমিি ফমে পূরর্ করার যক্ষর্ত্র ও ডকুর্মন্ট আপর্লাড করার যক্ষর্ত্র যকািও 
মূলয প্রদাি করর্ত হর্বিা। 
৪. অিলাইি ফমে জমা যদওয়ার যক্ষর্ত্র যে সকল ডকুর্মন্ট আপর্লাড করর্ত হর্ব যসগুশল হল। 

ক) আর্বদিকারীর পাসর্পােে সাইজ রঙীি ছশব। 
খ) আর্বদিকারীর স্বাক্ষর। 
গ) উচ্চমাধযশমর্কর মাকেশিে। 
ঘ) মাধযশমর্কর অযাডশমে। 
ঙ) SC, ST, OBC-A, OBC-B প্রভৃশতর্দর Caste Certificate (পশিমবঙ্গ সরকার দ্বারা 
প্রদি)। 
চ) PH শহসার্ব আর্বদিকারীর PH Certificate (পশিমবঙ্গ সরকার দ্বারা স্বীকৃত) । 

৫. অিলাইর্ি ফমেপূরর্ির যক্ষর্ত্র যের্কাি ছাত্র-ছাত্রী একশে ফর্মে সর্বোচ্চ চারশে শবষর্য় ভশতের 
জিয আর্বদি পারর্ব। 
 শব.দ্র. – একবার ফমেপূরি হর্য় োবার পর ছাত্র-ছাত্রীরা যসই ফর্মে আর যকািও তথয 
পশরবতেি করর্ত পারর্বিা। েশদ যকািও প্রকার ভুল তথয থার্ক যসর্ক্ষর্ত্র ছাত্র-
ছাত্রীর্দর ২০.০৮.২০২১ এর মর্ধয আবার িতুি কর্র ফমেশফলাপ করর্ত হর্ব। 

৬. অিলাইর্ি ফমে জমা যদওয়া োর্ব আগামী ০২.০৮.২০২১ সকাল ১১ ো যথর্ক। ফমে জমা 
যদওয়ার যিষ তাশরখ ২০.০৮.২০২১ রাশত্র ১১:৫৯ শমশিে পেেন্ত। যমশরে শলস্ট প্রকাশিত হর্ব 
২৩.০৮.২০২১ তাশরর্খ। 
 
 

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


৭. শবষয়শভশিক শিবোশচত শসে শিম্নরূপ : (সান্মাশিক) 
বাংলা – ৯০, ইংরাশজ – ৩০, রাষ্ট্রশবজ্ঞাি – ৬০, এডুর্কিি – ৬০, জুলশজ – ১৮, যবাোশি – ১৮, 
ইশতহাস – ৬০, দিের্ (Philosophy)-৪৮, ভূর্গাল – ১৮, িারীরতত্ত্ব (Physiology) – ১৮, 
Accountancy – ৯০। 
৮. শব.এ., শব.এস.শস., এবং শব.কম. যজিার্রল যকার্সে ভশতে প্রশক্রয়া অিলাইর্ি যমশরে শলস্ট 
অিুোয়ী হর্ব। আসি সংখযা শব.এ. – ৩০০, শব.কম. – ১০০, শব.এস.শস. – ৪০। শব.এস.শস. 

(যজিার্রল) Food and Nutrition ও শব.এ. (যজিার্রল) Journalism and Mass 
Communication দু’শে শবষর্য়রই আসি সংখযা ১৫ শে কর্র এবং এই দু’শে শবষর্য় যমশরে শলস্ট 
আলাদা ভার্ব প্রকাশিত হর্ব। 
৯. যে সকল ছাত্রছাত্রীর উচ্চমাধযশমর্কর যরজার্ে ENVS Elective Subject শহসার্ব থাকর্ব, 
যসই সকল ছাত্রছাত্রীরা অিলাইর্ি ফমেশফলার্পর সময় ENVS যক সাবর্জক্ট শহসার্ব শলখর্ত 
পারর্ব। 
 শকন্তু েশদ যকািও ছাত্রছাত্রীর ENVS Compulsory Subject শহসার্ব থার্ক, যসই সকল 
ছাত্রছাত্রীরা ফমে শফলার্পর সময় ENVS যক সাবর্জক্ট শহসার্ব শলখর্ত পারর্ব িা এবং যসশে যমশরে 
শলর্স্ট স্থািও পার্বিা। 
১০. পশিমবঙ্গ যস্টে কাউশিল অব যভার্কিিাল এডুর্কিি ও যেশিং যথর্ক উচ্চমাধযশমক পাি 
করর্ল যকবলমাত্র শব.এ. যজিার্রল যকার্সে ভশতে হওয়ার জিয Online-এ Form Submit করর্ত 
পারর্ব। োরা Business Commerce শবষর্য় উচ্চমাধযশমক Vocational পরীক্ষায় উিীর্ে তারা 
শুধুমাত্র B.Com. General Course-এ ভশতে হর্ত পারর্ব। 
১১. সরকাশর শির্দেি অিুোয়ী কর্লর্জ ক্লাস শুরু হর্ল, তখি Candidate-এর িশথপত্র োচাই 
করা হর্ব। অিলাইর্ি Upload বা ফমেশফলাপ করা Document-এর সার্থ েশদ Original 
Document িা যমর্ল তৎক্ষিাৎ Candidate-এর Admission বাশতল করা হর্ব। এ শবষর্য় 
কর্লজ কতৃেপক্ষ যকািও ভার্বই দায়ী থাকর্ব িা এবং যকািও আর্বদিও গ্রাহয করা হর্ব িা। 
 িশথপত্র োচাই করার আর্গ েশদ কশলকাতা শবশ্বশবদযালর্য়র  যরশজর্েিি হয় যসই সময় 
েশদ যকািও ভুল িশথ জমা যদওয়ার সার্পর্ক্ষ যরশজর্েিি বাশতল হর্য় োয় যসর্ক্ষর্ত্র কর্লজ 
কতৃেপক্ষ যকািও ভার্বই দায়ী থাকর্বিা। 
১২. যকািও যক্ষর্ত্রই General Course-এ ভশতে হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর্ক Honours Course-এ 
অথবা Honours Course-এ ভশতে হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর্ক General Course-এ বা অিয যকািও 
Honours Course-এ স্থািান্তর (Transfer) করা হর্ব িা। 



১৩. Online Form Fillup করার যক্ষর্ত্র সান্মাশিক শবষর্য় যোগযতামাি হল শবষর্য় ৪৫% ও যমাে 
প্রাপ্ত িম্বর্রর ৫০% অথবা শবষর্য় ৫৫%। SC/ST/OBC-A/OBC-B/PH Candidate যদর যক্ষর্ত্র 
কশলকাতা শবশ্বশবদযালর্য়র শিয়মাবলী অিুোয়ী হর্ব। 
১৪. সমস্ত Merit List Online-এ প্রকাশিত হর্ব। কর্লর্জ যকািও Merit List োঙার্িা হর্ব 
িা। 
১৫. Botany, Physiology, বাংলা, ইশতহাস, দিের্, শিক্ষাতত্ত্ব, রাষ্ট্রশবজ্ঞাি, শব.কম.(সান্মাশিক) 
প্রভৃশত শবষর্য় শবশ্বশবদযালর্য়র শিধোশরত উচ্চমাধযশমক ও সমতুল পরীক্ষার প্রাপ্ত িম্বর অিুোয়ী 
Merit List প্রকাশিত হর্ব। 
 Physiology Honours-এর যক্ষর্ত্র উচ্চমাধযশমর্ক Chemistry থাকা এবং উিীর্ে হওয়া 

বাধযতামূলক। 
১৬. প্রথম e-Counselling এর মাধযর্ম ২৫.০৮.২০২১ যবলা ১০ ো যথর্ক রাশত্র ১১.৫৯.৫৯ 
যসর্কন্ড পেেন্ত Online Payment করার সার্পর্ক্ষ ভশতে হওয়া োর্ব। 
 শদ্বতীয় e-Counselling এর মাধযর্ম ২৬.০৮.২০২১ যবলা ১০ ো যথর্ক রাশত্র ১১.৫৯.৫৯ 
যসর্কন্ড পেেন্ত Online Payment করার সার্পর্ক্ষ ভশতে হওয়া োর্ব। 
 পরবতেী যক্ষর্ত্র েশদ আসি সংখযা অবশিষ্ট যথর্ক োয় যসর্ক্ষর্ত্র e-Counselling –এর 
তাশরখ কর্লর্জর ওর্য়বসাইর্ে যদখর্ত হর্ব। 
১৭. প্রথম বর্ষের ক্লাস কর্ব যথর্ক শুরু হর্ব যসই শবজ্ঞশপ্ত কর্লজ ওর্য়বসাইর্ে যদওয়া হর্ব। 
১৮. ২০২১ সার্লর উচ্চমাধযশমক পরীক্ষায় উিীর্ে ছাত্র-ছাত্রীরা যকবলমাত্র প্রথম বর্ষে ভশতের জিয 
Online-এ ভশতের ফমে জমা করর্ত পারর্ব। 
NB-  উচ্চশিক্ষা দপ্তর, পশিমবঙ্গ সরকার প্রদি আর্দিািুসার্র Admission-এর বযাপার্র 
যকািও রকম আভযন্তরীি / বাশহযক সুপাশরি গ্রাহয করা হর্ব িা। যমধার শভশির্ত যমশরে শলস্ট 
ততরী ও ভশতে হর্ব। 

ভশতে সংক্রান্ত তথয শবির্দ জািার জিয  
শিম্নশলশখত িম্বর্র যোগার্োগ করর্ত বলা হর্ে 

(সকাল ১০ ো যথর্ক শবকাল ৫ো পেেন্ত) 
১. ড. সমীর কুমার িস্কর   : 9007938216 
২. ড. প্রবীর কুমার সািশক  : 9434805562/7407400627 
৩. শ্রী শকংকর যঘাষ   : 8420412123 

অথবা, 
 ই-যমল করুি : drklbc.admission@gmail.com 
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