চন্দননগর কলেজ
২০১৯-২০২০ শিক্ষাবলষে ছাত্রছাত্রী ভশতে সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য
⚫

বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ের CBCS বযবস্থা অনুযােী বিন বছয়রর (৬ সেবমস্টার) B.A./B.Sc./B.Com োন্মাবনক ও োর্ারণ পাঠক্রয়ম
২০১৯-২০ বিক্ষাবয়ষধ চন্দননগর কয়লয়ে ভবিধ র েনয সকবলমাত্র অনোইলন আয়বদ্ন গ্রহণ করা হয়ব ১৭ই মে, ২০১৯ (সকাল) সেয়ক
৪ই জু ন, ২০১৯ (েন্ধ্যা ৬টা) পযধন্ত।

⚫

অনলাইন আয়বদ্ন, অনলাইন সপয়মন্ট প্রভৃবি কয়লয়ের বনবদ্ধষ্ট ওয়েবোইট www.chandernagorecollege.org

অেবা

www.chandernagorecollegeadmission.com এ েম্পন্ন হয়ব। ভবিধ র আয়বদ্নপত্র, বনেম ও বনয়দ্ধিাবলী, পদ্ধবি এই
ওয়েবোইটগুবলয়িই পাওো যায়ব।
⚫

অনোইন শনবন্ধীকরলণর (online registration) জনয শনম্নশেশিত স্তরগুশে অনু সরণ করলত হলব ◼

আয়বদ্নকারীয়ক প্রেয়ম কয়লয়ের বনবদ্ধষ্ট ওয়েবোইয়ট Online Admission Portal এ মোবাইল নম্বরেে োধ্যরে
অনলাইন ভবিধ র বনবন্ধ্ীকরণ (registration) করয়ি হয়ব।

◼

সকল আরবদনকােীরক অনুরোধ্ কো হরে ননবন্ধীকেণ প্রনিয়াে সেয় তাো মেন সতকক তাে
সারে তারদে মোবাইল নম্বেটি প্রদান করে। ভববষযয়ি বনবন্ধ্ীকৃি সমাবাইল নম্বরটি সযাগায়যায়গর একটি ববকল্প মার্যম
বহয়েয়ব বযবহৃি হয়ব। ভশতে সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূ ণে তথ্য ঐ ম াবাইে নম্বলর SMS-এর মার্যয়ম জানারনা হয়ব।
প্রয়োেনীে েমেেূ বচ, ববজ্ঞবি ও েংয়িাবর্ি ববজ্ঞবির েনয আলবদনকারীলদর কলেলজর ওলয়বসাইট বনেবমিভায়ব অনুেরণ করয়ি
শনলদেি সদ্ওো হয়ে। SMS না পাওোর েনয ভশতে সূ শচক্রল র মকানরূপ পশরবতে লনর অনু লরাধ গ্রাহয হয়ব না।

◼

বনবন্ধ্ীকরণ েম্পূ ণধ হয়ল লগ-ইন অযাকাউন্ট তিরী হয়ব।

◼

েগ-ইন কলর আয়বদ্নকারীয়ক সপ্রাফাইলটি ১০০% েম্পূ ণধ করয়ি হয়ব।

◼

সপ্রাফাইল েম্পূ ণধ করার পর বকন্তু সকান ববষয়ে আয়বদ্ন করার আয়গ মার্যবমক/উচ্চমার্যবমক বা েমিু লয পরীক্ষাে প্রাি নম্বর বযিীি
অনয িেয পবরবিধ ন করয়ি চাইয়ল home page এর “view my profile” টযায়ব সযয়ি হয়ব।

◼

⚫

ভবিধ েংক্রান্ত যাবিীে কায়ের েনয আয়বদ্নকারীয়ক বনে অযাকাউয়ন্ট লগ ইন করয়ি হয়ব।

আলবদনপত্র পূ রণঃ
◼

একেন আয়বদ্নকারী যিগুবল খু বি োন্মাবনক ও োর্ারণ ববষয়ে আয়বদ্ন করয়ি পারয়ব। প্রবি োন্মাবনক/োর্ারণ পাঠক্রয়মর েনয
পৃ েক পৃ েক আয়বদ্নপত্র তিরী হয়ব এবং পৃ েক পৃ েক ভায়ব আয়বদ্নমূ লয েমা করয়ি হয়ব।

◼

অনলাইন আয়বদ্নমূ লয প্রবি আয়বদ্য়ন ৫০ টাকা এবং বযাঙ্ক চােধ (যবদ্ প্রয়যােয হে) সকবলমাত্র সেববট কােধ/ সক্রবেট কােধ/ইন্টারয়নট
বযাবঙ্কং এর দ্বারা করয়ি হয়ব। েফলভায়ব আয়বদ্নমূ লয েমা না করা পযধন্ত আয়বদ্নপত্র েম্পূ ণধ হয়ব না। সকবলমাত্র েফলভায়ব
আয়বদ্নমূ লয েমা করার পয়রই আয়বদ্নপয়ত্রর বপ্রন্ট আউট সনওো যায়ব।

◼
⚫

আয়বদ্ন দ্াবখল করার পয়র বকন্তু অেধ েমা করার আয়গ সকান আয়বদ্নকারী যবদ্ িার পছয়ন্দর োন্মাবনক বা োর্ারণ ববষে পবরবিধ ন
করয়ি চাে িয়ব িায়ক েংবিষ্ট আয়বদ্নটি বাবিল কয়র নিু ন কয়র আয়বদ্ন করয়ি হয়ব।

ভশতে (admission)
◼

তবদ্যযবিন পদ্ধবিয়ি আয়বদ্ন প্রবক্রো েমাি হবার পর তবর্ আয়বদ্নকারীয়দ্র িাবলকা কয়লয়ের ওয়েবোইয়ট প্রকাবিি হয়ব।
মকারনা অসংগনত সংর াধ্রনে জনয করলজ ওরয়বসাইরে মদওয়া তানেখ অনুোয়ী আরবদনকােীরক
করলজ অনিরস মোগারোগ কোে জনয অনুরোধ্ কো হরে।

◼

করলজ ওরয়বসাইরে প্রেম সমর্ািাবলকা প্রকায়ির পর মোগারোরগে নবকল্প োধ্যে নহরসরব সমর্ািাবলকাে নাম োকা
আয়বদ্নকারীর কায়ছ মেধ্াতানলকা সংিান্ত একটি SMS যায়ব। সমর্ািাবলকাে নাম োকা আয়বদ্নকারীয়ক িার অযাকাউয়ন্ট
লগ-ইন কয়র ননম্ননলনখত ননেপত্রগুনল আপরলাড কেরত হরব১) োধ্যনেক বা সেতু ল পেীক্ষাে োকক ীরেে স্ক্যান কনপ।
২) উচ্চোধ্যনেক বা সেতু ল পেীক্ষাে োকক ীরেে স্ক্যান কনপ।
৩) জন্মতানেরখে প্রোণপত্র ( জন্ম

ংসাপত্র / োধ্যনেক পেীক্ষাে এডনেে কাডক) এে স্ক্যান কনপ।

৪) েোরোগয প্রনতষ্ঠান দ্বাো প্রাপ্ত জানত

ংসাপত্র (মজলা াসক বা েহকুো

এে স্ক্যান কনপ। অনয োরজযে মেরক প্রাপ্ত জানত
৫) েোরোগয প্রনতষ্ঠান কততক ক প্রাপ্ত

াসক দ্বাো

ংনসত)

ংসাপত্র গ্রাহয হরব না।

ােীনেক প্রনতবন্ধী

ংসাপরত্রে স্ক্যান কনপ মেখারন নযযনতে

৪০% ােীনেক প্রনতবন্ধীতা প্রতযনয়ত োকা আব যক।
উপরোক্ত ননেগুনল সিলভারব আপরলাড কোে পে আরবদনকােীরক অব যই স্ববনর্ধাবরি ববষয়ের েনয
র্াযধ ভনতক েযলয সেববট কােধ/সক্রবেট কােধ/ইন্টারয়নট বযাবঙ্কং পদ্ধবিয়ি েমা কয়র িার ভবিধ য়ক েু বনবিি করয়ি হয়ব। োন্মাবনক ও
োর্ারণ ববষেেমূ য়হর ভবিধ মূ লয কাঠায়মাটি কয়লে ওয়েবোইয়ট উপলব্ধ।
⚫

নশথ্পত্র যাচাইকরণ

অনলাইয়ন ভবিধ মূ লয েমা সদ্ওোর পর আয়বদ্নকারীয়ক সান্মাননক এবং সাধ্ােণ ক্লাসগুনলরত হানজে োকরত হরব নননদক ষ্ট
সেয়সযচী অনুোয়ী ো করলজ ওরয়বসাইরে মদওয়া োকরব। ভনতক েযলয প্রদান কোে পে আরবদনকােীে ক্লারস
উপনিত োকা আব যক। সেস্ত ননে োচাই হরব ক্লারসে সেয়, ভনতক ে প্রনিয়াে সেয় নয়।
নথিপত্র যাচাই সংক্রান্ত ননাটিস থনথদি ষ্ট সময়ে কয়লে ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব।
⚫

একটি শবষয় মথ্লক আলরকটি শবষয় পশরবতে ন
একটি বনবধাবচি ববষয়ে ভবিধ হওোর পয়র যবদ্ সকান আয়বদ্নকারী পু নরাে অনয ববষয়ে ভবিধ হওোর েু য়যাগ প্রাি হে এবং ববষে বদ্য়লর
বেদ্ধান্ত সনে িয়ব িায়ক বনে অযাকাউয়ন্ট লগ-ইন কয়র ১০ টাকা ট্রান্সফার বফ ও অবিবরক্ত ভবিধ মূ লয অনলাইয়ন েমা বদ্য়ি হয়ব।

⚫

ভশতে বাশতে এবং বদশে িংসাপত্র (Transfer Certificate)

◼

⚫

ভবিধ বাবিল করার এবং বদ্বল িংোপত্র পাওোর েনয আয়বদ্নকারীয়ক বনয়ে কয়লয়ে এয়ে কয়লে কিৃধ পয়ক্ষর কায়ছ আয়বদ্ন
করয়ি হয়ব।

সম্মশত বাক্স (Willingness Box)
◼

কাউয়ন্সবলং প্রবক্রোর নতনটি পবধ েম্পূ ণধ হওোর পর তবর্ িাবলকার অববিষ্ট আয়বদ্নকারীয়ক মোগারোরগে নবকল্প োধ্যে
নহরসরব বনবন্ধ্ীকৃি সমাবাইল নম্বয়র পরবতী কাউলেশেং এ অংিগ্রহণ করার জনয বনে অযাকাউয়ন্ট লগ-ইন কয়র সম্মশত

⚫

জানালত বলা হয়ব।
◼ সযেমস্ত আয়বদ্নকারী েম্মবি োনায়ি বযেধ হয়ব িায়দ্র নাম পরবিী সমর্ািাবলকাগুবলর েনয শবলবচনা করা হলব না।
কল ারভালব ম ধার ওপর শভশি কলর সযাগয আয়বদ্নকারীয়ক ভবিধ করা হয়ব।

⚫

ম শরট মকার ও পশি বঙ্গ সরকালরর সংরক্ষণ নীশত অনু যায়ী ম ধাতাশেকা ততরী হলব। (সমবরট সকার গণনার পদ্ধবি ভবিধ র
ওয়েবোইয়ট পাওো যায়ব) সকান পবরবস্থবিয়িই বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ের বনর্ধাবরি আেনেংখযার অবিবরক্ত ছাত্র/ছাত্রী ভবিধ করা হয়ব না।

⚫

একাবর্ক আয়বদ্নকারীর সমবরট সকার েমান হয়ে সগয়ল ভবিধ র ওয়েবোইয়ট উবিবখি নীবি অনুযােী টাই সভদ্ করা হয়ব।
েফলভায়ব আয়বদ্ন করা এবং তবর্ আয়বদ্নকারীয়দ্র িাবলকাে নাম োকা ভবিধ সু শনশিত কলর না।

⚫

আয়বদ্নপয়ত্র পবরয়ববিি িয়েযর েনয আয়বদ্নকারী বনয়ে দ্ােী োকরব। পবরয়ববিি িেয ভবিধ প্রবক্রোর সকান স্তয়র, এমনবক ভবিধ প্রবক্রো

⚫

েম্পূ ণধ হওোর পয়রও ভুল বা ত্রুটিপূ ণধ বহয়েয়ব পবরলবক্ষি হয়ল আয়বদ্নটি বাবিল বয়ল গণয হয়ব।
বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ে বনবন্ধ্ীকরয়ণর পূ য়বধ েমস্ত ভবিধ ই িিধ ার্ীন। বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ের বববর্ ও িিধ মানয না করয়ল বা কয়লে কিৃধ পয়ক্ষর
সকান বনেম রবক্ষি না হয়ল েংবিষ্ট বিক্ষােীর ভবিধ বাবিল হয়ি পায়র।

⚫

বনেয়মর বযাখযা ও প্রয়োগ েম্বয়ন্ধ্ প্রানতষ্ঠাননক প্রধ্ারনে বেদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

⚫

সকবলমাত্র বর্ধমান ববশ্বববদ্যালে দ্বারা অনুয়মাবদ্ি পষধদ্/সবােধ এর বিক্ষােীগয়ণর আয়বদ্নই তবর্ বহোয়ব গণয হয়ব।

⚫

২০১৯, ২০১৮, ২০১৭ ও ২০১৬ বয়ষধ উচ্চমার্যবমক বা েমিু ল পরীক্ষাে েফলভায়ব উত্তীণধ বিক্ষােীরাই সকবলমাত্র ভবিধ র েনয আয়বদ্ন
করয়ি পারয়ব।

⚫

আববিযক পবরয়বিববদ্যার নম্বর সমবরট সকার গণনার েময়ে ববয়ববচি হয়ব না। এরক্ষরত্র পনেরব

নবদযা েনদ Compulsory

Elective / Optional Elective এে েরধ্য োরক তরব মসটি মেনেে মস্ক্াে গণনাে

েরধ্য গণয হরত

পারে।
⚫

পবিমবঙ্গ েরকায়রর বিধ মান বববর্ (No. 1084 (20)-Edn (U)/EH/1U/-89-13 dated. 7th December,
2018 এবং No. 07-Edn (U)/1U-89/13.- dated. 2nd January, 2014) অনুযােী SC, ST, OBC-A,
OBC-B এবং িারীবরক প্রবিবন্ধ্ী আেন েংরবক্ষি হয়ব। সকবলমাত্র পবিমবয়ঙ্গ বেবােকারী আয়বদ্নকারীরাই েংরক্ষয়ণর েু ববর্া পায়ব।

⚫

মকবলোত্র ননবকানচত েনহলা আরবদনকােীোই মহারেল সুনবধ্া প্রাপ্ত হরব। মহারেল বোদ্দকেণ নবষয়ক
ননবকাচননবনধ্ সম্পনকক ত তেযানদ পেবতীকারল জানারনা হরব।

⚫

উপয়রাক্ত বনয়দ্ধিাত্মক রূপয়রখাে সকানরূপ পবরবিধ ন হয়ল বনর্ধাবরি ওয়েবোইয়ট প্রকাবিি হয়ব।

অর্যক্ষ, চন্দননগর কয়লে

