
অনলাইন ভর্তি  প্রর্িয়ার পদ্ধর্ত 
1. আবফদনকাযীয অফযই হায়াটঅযামুক্ত একটট হভাফাইর নম্বয থাকবে বফ। 

    

    2. হকফরভাত্র অনরাইবন আবফদন কযা মাবফ বটেিয জনয ২০২১-২২ এ। 

    3. অনরাইবন আবফদন কযবে বফ কবরবজয নেুন ওবয়ফাইট www.kaliganjgovtcollege.ac.in  এ। 

    4. একটট আবফদন বত্রয দ্বাযা বফিাচ্চ টেনটট অনাি াফবজবেয জনয আবফদন কযা মাবফ। 
. 
 
    5.  অনাি ও হরাগ্রাভ হকাবিয জনয ৃথক আবফদন ত্র রাগবফ।. 
 
 

অনরাইন আবফদন ত্র ূযবেয টনবদিাফটর 

1 Click on "APPLY NOW" Button 

 
Apply Now-হে টিক করুন। 

2 Fill up the fields and enter the mathematical answer. Then click LOG IN 

 
ূনয স্থান মথামথবাবফ ূযে কবয LOG IN – এ টিক করুন। 

3 
You will receive an SMS from the College with your Application Number. Keep it 
for future reference. You might receive the SMS after slight delay depending on the 
network 

 
এএভএ –এ াঠাবনা APPLICATION NUMBER –টট মত্ন কবয যাখুন, বটফলযবে এটট কাবজ রাগবফ। 

4 Click on FILL UP APPLICATION FORM 

 
এযয FILL UP APPLICATION FORM – এ টিক করুন। 

5 
You have to apply separately for Honours /Core and General/Programme Course. In 
case of Honours/Core maximum three subjects can be applied in a single form. 

 

অনাি ও াবয জনয আরাদা বাবফ আবফদন কযবে বফ। অনাবিয হেবত্র একটট পবভি বফিাচ্চ টেনটট 
টফলবয় আবফদন কযা মাবফ। 

6 
After that click SAVE and UPLOAD your recent passport size photograph [max. 100 
KB]. 

 
আবফদনত্র ূযে কযায য Save-এ টিক করুন এফং াবাটি াইবজয পবটা (বফিাচ্চ ১০০ হক.টফ) 

http://www.kaliganjgovtcollege.ac.in/


স্ক্যান কবয Upload করুন। 

7 
Click the Preview button and make sure that the information supplied by you is 
correct. 

 
এফায APPLICATION FORM – এয PREVIEW হদবখ টনন। 

 

6.  আবফদনত্র ূযবেয টনটদিষ্ট টদন অটেক্রান্ত ওয়ায য Provisional Merit List রকাটে বফ। 

7. Provisional Merit List এ হকাবনা বুর থাকবর ো ংবাধবনয জনয টনটদিষ্ট ভয় হদওয়া বফ। 

8. এযয Final Merit List রকাটে বফ। 

9. কবরবজ হম আন ংখযা যবয়বে হই অনুাবয Final Merit List হথবক নাভ টনবয় রথভ Counseling List 

রকাটে বফ। মাবদয নাভ থাকবফ োযা টনটদিষ্ট ভবয়য ভবধয অযাডটভন টপ অনরাইবন জভা টদবয় বটেি বে 

াযবফ। 

10. First Counseling List এ বটেিয টনটদিষ্ট ভয় ভয় অটেক্রান্ত ওয়ায য হম ংখযক আন ূনয থাকবফ 

Merit List হথবক হই ংখযক নাভ Second Counseling List এ রকাটে বফ । 

11.  আনংখযা ূেি না বর হভাট েয়ফায Counseling List রকাটে বফ। 

12. েয়ফায Counseling List রকাটে ওয়ায যও মটদ আন ংখযা ূনয থাবক ো বর Willing Box 

হখারা বফ। Final Merit List এ নাভ থাকা হম ফ আবফদনকাযী েখনও মিন্ত হকাবনা াফবজবে বটেিয ুবমাগ 

ায়টন ফা েন্দভবো াফবজবে বটেিয ুবমাগ ায়টন এখাবন টনবজবদয নাভ জাটনবয় আবফদন কযবে াযবফ। 

Willing Box এ আবফদনকাযীবদয Merit List অনুমায়ী ূনয আবন বটেিয ুবমাগ হদওয়া বফ। 

13. অযাডটভন টপ জভা কযবে বফ SBI i-collect -এ হডটফট কাডি/হক্রটডট কাডি/হনট ফযাটকং এয ভাধযবভ। 


