KULTALI Dr. B.R. AMBEDKAR COLLEGE
Vill- 11 No. Jalaberia P.O- Jamtala P.S- Kultali South 24 Parganas
Pin- 743338 West Bengal Ph- 8017954453
Date-03.12.2020

NOTICE
Notice for candidates seeking Admission in B.A. 1st year (Honours & General)
Courses for the Academic Session 2020-2021. (Only for Vacant Seats )
1) 5th Phase Admissions Form Fill-Up : 03.12.2020 to 10.12.2020
2) Merit List under 5th Phase : 11.12.2020
3) Admissions under 5th Phase: 12.12.2020 to 14.12.2020( till 4pm)
Payment for Admissions Fees will have to be completed through Online Mode by
directly paying to the College Account and the College Bank details are as follows
COLLEGE BANK: UNITED BANK OF INDIA
COLLEGE BANK A/C NAME: KULTALI DR B R AMBEDKAR COLLEGE A/C ONLINE ADMISSION
COLLEGE BANK A/C NUMBER: 0787010885058
COLLEGE BANK BRANCH NAME: KULTALI
COLLEGE BANK IFSC CODE:UTBI0KTLC32
and APPLICATION ID, FILLED-UP FORM AND Screenshot of TRANSACTION REPORT
/PAYMENT ID are to be send to the College Email ID :

kdbramahavidyalaya@gmail.com
Please note : Please read the Terms and Conditions carefully while filling the
Application Form.
N.B. : These dates are tentative and Candidates are requested to visit our college Website daily for details-.
https://www.kdbracollege.in/
After, completion of Admission Process, all Candidates are requested to bring all original and self attested
Xerox copies of all Admit Cards, Mark- sheets, Certificates and Caste certificate with downloaded
application form and Transaction printout and four passport size photographs to the College for
C.U Registration.
College Code: 535
Please Note: Admissions will remain provisional unless certified and confirmed by College
authorities. Any kind of false information or forged certificates on the part of the students will
result in cancellation of admission.

বিজ্ঞবি
শিক্ষাবর্ষ ২০২০-২০২১ বি.এ.(অনার্স এিং র্াধারণ) ক ার্স - এর প্রার্থীদের জনয (ক িলমাত্র শূ নয আর্দনর
জনয)
১) পঞ্চম পর্য ায়ে ভবতস র ফমস পূ রদণর তাবরখ: .০৩.১২.২০২০ কর্থদ ১০.১২.২০২০
২) পঞ্চম পর্স াদ়ে কমধা তালিকা প্র াশ : ১১.১২.২০২০
৩) পঞ্চম পর্স াদ়ে এডবমশদনর তাবরখ: ১২.১২.২০২০ থেযক ১৪.১২.২০২০ ( শবকেল ৪ টা পর্ষ ন্ত)
প্রার্থীদের বিস্তাবরত জানদত আমাদের দলদজর ওদ়েির্াইটটি প্রবতবেন কেখার জনয অনু দরাধ রা
হদে-

https://www.kdbracollege.in/

প্রার্থীদের ক িলমাত্র অনলাইন মাধযদমই এডবমশদনর বফ জমা কেও়োর জনয অনু দরাধ রা হদে:
COLLEGE BANK: UNITED BANK OF INDIA
COLLEGE BANK A/C NAME: KULTALI DR B R AMBEDKAR COLLEGE A/C ONLINE ADMISSION
COLLEGE BANK A/C NUMBER: 0787010885058
COLLEGE BANK BRANCH NAME: KULTALI
COLLEGE BANK IFSC CODE:UTBI0KTLC32
এবং অ্যাডশমিন শি জমা দেওযার পর , অ্যাশিকেিন আইশড, টাো জমা দেওযার নশির
স্ক্রীনিট ও অ্যাশিকেিন িমষ েকলকজর দমল আইশডকে :

:kdbramahavidyalaya@gmail.com দমল েরকে হকব।
অ্যাডমিশন প্রমিযা শশষ করার পররর মিন , সকল প্রার্থীরিরকে েলোো শবশ্বশবেযালকযর দরশজকেিন প্রশিযার জনয সিস্ত
আসল এবং স্ব-স্বাক্ষমরত নমর্থর শেরক্স আনার েনয অ্নুররাধ করা হচ্ছে : ডাউনদলাড

রা ভশেষর িমষ , সমস্ত মা স -শীট, শংর্াপত্র এিং িবণস ত

শংর্াপত্র র্াদর্থ কলনদেদনর বপ্রন্টআউট এিং চারটি পার্ কপাটস র্াইদজর ফদটা ।
েযা েকর মকন রাখকবন: েচ্ছেজ ের্তৃ পক্ষ ের্তৃ ে অনুচ্ছ োদির্ এবং দনদির্ নো হচ্ছে ভদর্ৃ গুদে অস্থোয়ী
থোেচ্ছব। দিক্ষোথীচ্ছির পক্ষ কথচ্ছে কে কেোনও ধরচ্ছের ভু যো র্থয বো জোে িংসোপচ্ছের ফচ্ছে ভদর্ৃ বোদর্ে হচ্ছর্ পোচ্ছর।

ডঃ বর্উবল র্াহা োলাল
অ্ধযক্ষ
কুের্ে়ী ডঃ দব আর আচ্ছেিের েচ্ছেজ

