Dr. Kanailal Bhattacharyya College
Admission Notification 2022-2023
আসন্ন ২০২২ -২০২৩ শিক্ষাবর্ষরে প্রথম বর্ষ ভশতে
ে
র শির্দেশিকা :
পশ্চিমবঙ্গ সরকার্রর উচ্চশিক্ষা দপ্তর্রর আর্দিিামা িং:
507-Edn(CS)/10M-95/14 Date:30th June 2022
১. এতদ্বারা সকল ছাত্র -ছাত্রীর্দর জািার্িা হর্ে যে ভশতে সংক্রান্ত শিয়মাবলী কর্লজ
ওর্য়বসাইট (https://drklbcollege.ac.in/)এবং অ্যাডশমিি ওর্য়বসাইট(https://drklbcadm.in/)
এ যদওয়া আর্ছ I ভশতে সম্পূর্ যমধা
ে
তাশলকার শভশির্ত হর্ব I
২. যকার্িা অ্বস্থার্তই অ্িলাইি ছাড়া অ্িয যকার্িা মাধযর্ম অ্যাডশমিি ফম যদওয়া
ে
হর্ব িা I
৩. ২০২২ সার্লর উচ্চমাধযশমক পরীক্ষায় উিীর্ ে ছাত্র-ছাত্রীরা যকবলমাত্র প্রথম বর্ষরে ভশতের
জর্িয অ্িলাইি এ ভশতের ফম জমা
ে
করর্ত পারর্ব I
৪. অ্িলাইি অ্যাডশমিি ফম পূ
ে রর্ করার যক্ষর্ত্র ও ডকুর্মন্ট আপর্লাড করার যক্ষর্ত্র যকার্িা
মূলয প্রদাি করর্ত হর্বিা I
৫. অ্িলাইি ফম জমা
ে
যদওয়ার যক্ষর্ত্র যে সকল ডকুর্মন্ট আপর্লাড করর্ত হর্ব যসগুশল হর্লা :
ক) আর্বদিকারীর পাসর্পাটে সাইজ রঙিি ছশব I
খ) আর্বদিকারীর স্বাক্ষর I
গ) উচ্চমাধযশমর্কর মাকেিীট I
ঘ) মাধযশমর্কর অ্যাডশমট I
ি) SC, ST, OBC-A, OBC-B প্রভৃ শতর Caste Certificates (পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রদি )I
চ) PH শহর্সর্ব আর্বদিকারীর PH Certificate (পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা স্বীকৃত ) I
৬. অ্িলাইর্ি ফমপূ
ে রর্র্র যক্ষর্ত্র যের্কার্িা ছাত্র-ছাত্রী একঙট ফর্ম সর্ব
ে
াচ
ে চারঙট শবষর্য় ভশতের
জর্িয আর্বদি করর্ত পারর্ব I
* শব.দ্র- একবার ফমপূ
ে রর্ হর্য় োবার পর ছাত্র-ছাত্রীরা যসই ফর্মরে আর যকার্িা তথয পশরবতেি
করর্ত পারর্ব িাI েশদ যকািও প্রকার ভুল তথয থার্ক যসর্ক্ষর্ত্র ছাত্র-ছাত্রীর্দর আবার
05/08/2022 এর মর্ধয িতু ি কর্র ফম শফলাপ
ে
করর্ত হর্ব I

৭. অ্িলাইর্ি ফম ে জমা যদওয়া োর্ব আগামী 18/07/2022 দুপুর ১২.০০ যথর্ক I ফম ে জমা
যদওয়ার যিষ তাশরখ 05.08.2022 রাশ্চত্র 11:59 শমশিট পেন্ত
ে Iযমশরট শলস্ট প্রকাশিত হর্ব
07.08.22 তাশরর্খ দুপুর ১২.০০ টায় I
৮. শবষয়শভশিক শিবাশচত
ে
শসট শিম্নরূপ: (সাম্মাশিক)
বাংলা- ১০০, ইংর্রশ্চজ - ৩৫, রাষ্ট্রশবজ্ঞাি- ৬৯, এডুর্কিি- ৬০, জুলশ্চজ-১৮, যবাটাশি-১৮,
ইশতহাস-৬৯, দিি(Philosophy)
ে
-৪৮, ভূ র্গাল-১৮, িরীরতত্ব (Physiology )- ১৮,
Accountancy -১০৪, B.B.A(HONS)- ৩০ I
৯. শব.এ.,শব.এস.শস., এবং শব .কম . যজিার্রল যকাস ে এ ভশতে প্রশ্চক্রয়া অ্িলাইর্ি যমশরট শলস্ট
অ্িুোয়ী হর্ব Iআসি সংখযা শব.এ.-৩৪৫,শব .কম .-১১৫, শব.এস.শস.-৪৬ I শব.এস.শস. (যজিার্রল)
Food and Nutrition ও শব.এ (যজিার্রল) Journalism and Mass Communication
শবষর্য়ই আসি সংখযা-১৫ ঙট

দুঙট

কর্র এবং এই দুঙট শবষয় এর যমশরট শলস্ট আলাদা ভার্ব

প্রকাশিত হর্ব I
১০. পশ্চিমবঙ্গ যস্টট কাউশ্চিল অ্ব যভার্কিিাল এডুর্কিি ও যেশিং যথর্ক উচ্চমাধযশমক পাস
করর্ল যকবলমাত্র শব.এ (যজিার্রল) যকার্স ে ভশতে হওয়ার জর্িয অ্িলাইর্ি form সাবশমট
করর্ত পারর্ব I োরা BUSINESS COMMERCE শবষর্য় উচযমাধযশমক যভার্কিিাল পরীক্ষায়
উিীর্ তারা
ে
শুধুমাত্র B.Com General Course এ ভশতে হর্ত পারর্ব I
১১. সরকাশর শির্দে ি অ্িুোয়ী কর্লর্জর ক্লাস ১৯/০৯/২০২২ যথর্ক শুরু হর্ল , তখি Candidate
এর িশথপত্র োচাই করা হর্ব I অ্িলাইি এ আপর্লাড করা বা ফমশফলাপ
ে
করা Document এর
সার্থ েশদ অ্শরশ্চজিাল ডকুর্মন্ট িা যমর্ল তৎক্ষর্াৎ Candidate এর Admission বাশতল করা
হর্ব I এ শবষর্য় কর্লজ কতৃ প
ে ক্ষ যকার্িা ভার্বই দায়ী থাকর্বিা এবং যকার্িা আর্বদি গ্রাহয
করা হর্বিাI
িশথপত্র োচাই করার আর্গ েশদ কশলকাতা শবশ্বশবদযালর্য়র যরশ্চজর্েিি হয় যসই সময় েশদ
যকার্িা ভুল িশথ জমা যদওয়ার সার্পর্ক্ষ যরশ্চজর্েিি বাশতল হর্য় োয় যসর্ক্ষর্ত্র কর্লজ
কতৃ প
ে ক্ষ যকার্িা ভার্বই দায়ী থাকর্ব িা I
১২. যকার্িা যক্ষর্ত্রই General Course এ ভশতে হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর্ক Honours Course এ অ্থবা
Honours Course এ ভশতে হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর্ক General Course এ বা অ্িয যকার্িা Honours
Course এ স্থািান্তর (Transfer) করা হর্ব িা I
১৩. Online Form Fillup করার যক্ষর্ত্র সাম্মাশিক শবষর্য় যোগযতামাি হর্লা শবষর্য় ৪৫% ও যমাট
প্রাপ্ত িম্বর্রর ৫০% অ্থবা শবষর্য় ৫৫% I SC /ST /OBC-B /OBC-A/PH কযাশ্চির্ডট যদর যক্ষর্ত্র
কশলকাতা শবশ্বশবদযালর্য়র শিয়মাবলী অ্িুোয়ী হর্ব I

B.B.A (Honours)ভশতের যক্ষর্ত্র উচ্চমাধযশমক বা সমতু লয পরীক্ষায় যে যকার্িা িাখায় ৬০%
Aggregate (General Category),৫৫% (Reserved Category ) এবং িূিযতম ১০০ িম্বর্রর
ইংর্রশ্চজ পরীক্ষায় পাস করর্ত হর্ব I
১৪. সমস্ত Merit List Online-এ অ্যাডশমিি ওর্য়বসাইর্ট (https://drklbcadm.in/) প্রকাশিত
হর্বI কর্লর্জ যকার্িা Merit List টািার্িা হর্ব িা I
১৫.Botany,Zoology,Physiology,বাংলা,ইশতহাস,ভূ র্গাল,ইংর্রশ্চজ,দিি,শিক্ষাতত্ত্ব,রাষ্ট্রশবজ্ঞাি,
ে
শব.কম. প্রভৃ শত সাম্মাশিক শবষর্য় শবশ্বশবদযালর্য়র শিধাশরত
ে
উচ্চমাধযশমক ও সমতু ল
পরীক্ষার প্রাপ্ত িম্বর অ্িুোয়ী Merit List প্রকাশিত হর্ব I
* Physiology Honours এর যক্ষর্ত্র উচ্চমাধযশমর্ক Chemistry থাকা এবং উিীর্ ে হওয়া
বাধযতামূলক I
১৬. প্রথম e-Counseling এর মাধযর্ম ০৮.০৮.২২ দুপুর ১২.০০ টা যথর্ক পর্রর শদি সকাল ১১.৫৯
শমশিট পেন্ত
ে online Payment করার সার্পর্ক্ষ ভশতে হওয়া োর্ব I
শদ্বতীয় e-Counseling (Subject to availability of seat)এর মাধযর্ম ১০.০৮.২২ দুপুর ১২.০০ টা
যথর্ক পর্রর শদি সকাল ১১.৫৯ শমশিট পেন্ত
ে Online Payment করার সার্পর্ক্ষ ভশতে হওয়া
োর্ব I
তৃ তীয় e-Counseling(Subject to availability of seat)এর মাধযর্ম ১২.০৮.২২ দুপুর ১২.০০ টা
যথর্ক পর্রর শদি সকাল ১১.৫৯ শমশিট পেন্ত
ে Online Payment করার সার্পর্ক্ষ ভশতে হওয়া
োর্ব I
পরবতী যক্ষর্ত্র েশদ আসি সংখযা অ্বশিষ্ট থার্ক যসর্ক্ষর্ত্র e-Counselling এর তাশরখ কর্লজ
ওর্য়বসাইট ও অ্যাডশমিি ওর্য়বসাইর্ট যদখর্ত পাওয়া োর্ব I
১৭. প্রথম বর্ষরে ক্লাস ১৯/০৯/২২ যথর্ক শুরু হর্ব I রুঙটি কর্লজ ওর্য়বসাইট এ যদওয়া হর্ব I
NB-* উচশিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদি আর্দিািুসার্র অ্যাডশমিি এর বযাপার্র যকার্িা
রকম অ্ভযন্তরীর্ / বাশহযক সুপাশরি গ্রহর্ করা হর্বিা I যমধার শভশির্ত যমশরট শলস্ট ততশর
ও ভশতে হর্ব I
ভশতে সংক্রান্ত তথয শবির্দ জািার জর্িয শিম্নশলশখত িম্বর্র যোগার্োগ করর্ত বলা হর্ে
(সকাল ১০.০০ যথর্ক শবর্কল ৫.০০ পেন্ত)
ে
১. ড. সমীর কুমার িস্কর : 9007938216
২.ড. প্রবীর কুমার সািশক : 9434805562/7407400627
৩. শ্রী শকংকর যঘাষ : 8420412123
অ্থবা, ই-যমইল করুি : drklbc.admission2022@gmail.com
ড. সমীর কুমার িস্কর
(যিাডাল অ্শফসার)

ড. সুদীপ্তা যভৌশমক
(কির্ভিার, অ্যাডশমিি কশমঙট)

ড. যকৌস্তুভ লাশহড়ী
(অ্ধযক্ষ)

Dr. Kanailal Bhattacharyya College
Admission Notification 2022-2023
Important Information Regarding Admission in 2022-2023
West Bengal Higher Education Department Order No:
507-Edn(CS)/10M-95/14

Date:30th June 2022

1. It is hereby informed to all concerned that all admission to Under-Graduate B.A., B.Sc.
and B.Com. Honours & General Courses for the Academic session 2022-2023 will be
strictly done through online process.
Official Website is: https://drklbcollege.ac.in/
Online Admission Website is : https://drklbcadm.in/
2. Online admission to be done strictly in accordance to merit list. Students are hereby
instructed to follow the eligibility criteria and admission procedure for applying
through online admission system carefully before filling up forms.
Application Form once submitted cannot be edited; students can submit fresh
application till 05.08.2022.
3. Only Students of current Year (2022) are eligible for application to UG Courses.
4. Payment of Admission Fees will be done Online only.
5. Students can apply for maximum 4 courses. No Application Fees to be paid for Online
Application and Uploading of Documents.
6. All testimonials are required to be uploaded online during admission:
a. Recent Passport Size Colour Photo.
b. Signature of the Applicant.
c. 10+2 Mark Sheet.
d. Class 10 Admit card.
e. Caste Certificate (Issued by Govt. Of West Bengal) for SC, ST, OBC-A,OBC-B
(If Applicable).
f. PH Certificate from the Government recognized competent authority
(If Applicable).
7. Eligibility criteria for applying Honours Course either 45% in subject with 50% in
aggregate or 55% in subject. For SC/ST/OBC-A/OBC-B as per rules of University of
Calcutta. For B.B.A (HONS) Admission: Any stream with 60% Aggregate (General

Category), 55% (Reserved Category) and must have to pass in English exam at least
100 Marks.
8. Important dates for Admission:
a. Online submission starts from 18.07.2022 at 12 Noon.
b. Last date of Submission of forms 05.08.2022 up to 11:59:59 P.M.
c. Publication of Merit List on 07.08.2022 at 12 Noon.
9. Subject Offered & Seat Capacity
Honours Courses are offered in following subjects:













Bengali- 100
English- 35
Education- 60
Geography- 18
History- 69
Philosophy- 48
Political Science- 69
Botany- 18
Physiology- 18
Zoology- 18
B.Com.(HONS)- 104
B.B.A.(HONS)- 30
For applying in Physiology Honours, students must have Chemistry as their Elective
Subject and have Pass Marks in it.
For B.B.A (HONS) Admission: Any stream with 60% Aggregate (General Category), 55%
(Reserved Category) and must have to pass in English exam at least 100 Marks.
General Courses - B.A (Gen)-345
B.Sc. (Gen)-46
B.Com (Gen)-115
B.A (Gen) (Journalism & Mass Communication)-15
B.Sc (Gen) (With Food & Nutrition)-15
Please Refer to Subject Combination in the Admission Portal https://drklbcadm.in/
Or visit official website of the college (https://drklbcollege.ac.in/ )
For Food & Nutrition B.Sc (General) and Journalism and Mass Communication B.A.
(General) separate merit list will be published for these two subjects.

10. Students who have pass 10+2 from “West Bengal State Council of Vocational Education
and Training” are eligible for applying to B.A. General Course only. Candidates who
have passed 10+2 Vocational Course with “Business Commerce” are eligible for
applying only in B.Com. General Course.
11. 1st e-counseling and admission on 08.08.22 from 12 Noon to Next day 11.59.59 AM.
2nd e-counseling (Subject to availability of seat) and admission on 10.08.22 from 12
Noon to Next day 11.59.59 A.M.
3rd e-counseling (Subject to availability of seat) and admission on 12.08.22 from 12
Noon to Next day 11.59.59 A.M.
Next e- counseling (Subject to availability of seat) will be published in college
website and Admission website.

12. Verification of Document will be done on 19.09.22 when students report for the
Classes. Admission will be cancelled if the documents are not found in conformity with
the declaration in the forms submitted online.
During Registration of University of Calcutta if any document is found to be false, then
the candidature is liable to cancelled and the college authority can not be held only
responsible for such action.
Help Desk for Admission
For Any Detailed Query Regarding Admission
(From 10.00 AM to 5.00 PM)
1. Dr. Samir Kumar Naskar: 9007938216
2. Dr. Prabir Kumar Sanki: 9434805562/7407400627
3. Shri. Kinkar Ghosh: 8420412123
Or, e-mail us at: drklbc.admission2022@gmail.com

Dr. Samir Kumar Naskar
(Nodal Officer)

Dr. Sudipta Bhowmick
(Convener, Admission Committee)

Dr. Kaustubh Lahiri
(Principal)

