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-06.08.2020

NOTICE
Notice for candidates seeking Admission in B.A. 1st year (Hons. & General)
Courses for the Academic Session 2020-2021.
1) Date of Filling-Up the Admission form on and from : 10.08.2020 to 20.08.2020
2) Payment for Application Fees will have to be completed through Online Portal in the
Form Fill -Up Page. Please note : Without Payment of Application Fees , your Form will
not be accepted. Please read the Terms and Conditions carefully while filling the
Application Form.
3) Publication of the Valid Applicant list ( HONS & GENERAL) : 23.08.2020
4) 1st Provisional merit list: 26.08.2020
5) Admission of the Candidates( Hons.) : 01.09.2020 to 10.09.2020
6) Admission of the General candidates : 01.09.2020 to 10.09.2020
N.B. : Candidates are requested to visit our college Website daily for details-. https://www.kdbracollege.in/
Candidates are requested to submit both their fees for application forms and Admission only through
Online Portal.
On the first day of the College, 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 one pass port size photo.
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.

Dr.Siuli Saha Dalal
Principal
Dr. B.R. Ambedkar

Terms and conditions
Every student is required to pay their College admission fees online
through Online Portal Gateway.
Please note: College will not be responsible for transaction
failures or double or duplicate payments. So please try to
make payments from secure portals for the above mentioned
methods.
•Candidates who have passed 10+2 Examination are eligible to
apply for Hons. and General Courses in B.A. Hons. And General
Courses provided they fulfill all the criteria under University of
Calcutta to study the courses.

•

We choose to emphasis that all admission on will be done
rigorously according to the University rules. Non applicability of
University rules will lead to cancellation of Admission. We will
strictly follow specifications of date and of time.[As per CU rule,
no candidate shall be allowed to take admission after a lapse
of more than 5 years from the year of passing the previous
qualifying Examination. The year of admission shall not be
taken into account while calculating the year of passing the
previous qualifying Examination.]
[Reservation Policy for Admission shall be guided by the West
Bengal State Higher Educational Institutions Act.
(
Reservation in Admission) 2013 and by the West Bengal State
Higher Educational Institutions Act ( Reservation in Admission)
2014.] (Optional)
Admissions will be strictly on the basis of merit.

•

Documents required for Online Admission:

•

Two Scanned Passport Size photo and scanned signature of the
Candidate
Scanned Original mark sheet of 10 + 2 examination

Scanned Admit card of class 10
Scanned Admit card of 10+2
Scanned original registration certificate of 10 + 2 examination
Scanned Caste certificate if applicable
Scanned Original certificate of migration for migrating candidates

Candidates who have passed Higher Secondary examination
(10+2) prior to 2020 or have taken admission to some other
college should submit:
Scanned Transfer certificate from the previous college where the
candidate has taken admission
Scanned Admission cancellation certificate from the previous
College
Scanned Registration certificate if the Candidate has already
received it in the previous college

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.
Please Log on regularly to the official College website for news and
notice updates regarding the admission.
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বিজ্ঞবি
শিক্ষাবর্ষ ২০২০-২০২১ বি.এ.(অনার্স এিং র্াধারণ) ক ার্স - এর প্রার্থীদের জনয বিজ্ঞবি
১) ভবতস র ফর্স পূ রদণর তাবরখ: ১০.০৮.২০২০ থেকে ২০.০৮.২০২০
২) ফর্স বফল-আপ পৃ ষ্ঠায় অনলাইন কপার্সাদলর র্াধযদর্ ফর্স বফ জর্া কেওয়ার াজ কেষ রদত হদি।
েয়া দর কনার্ রুন: ফর্স বফ র্ম্পূ ণস না রদল, আপনার ফর্স টি গ্রহণদ াগ্য হদি না। ফর্স টি পূ রণ রার র্র্য় েয়া দর েতস ািলীগুবল র্ািধাদন
পড়ুন।

৩) আদিেন ারী তাবল া প্র াে (অনার্স এিং র্াধারণ): ২৩.০৮.২০২০
৪) র্ ল অনাদর্স র প্রার্থীদের জনয াউদেবলং এিং াচাই রদণর তাবরখ:
৫). প্রর্থর্ অস্থায়ী কর্ধা তাবল া: ২৬.০৮.২০২০
৬). প্রার্থীদের ভবতস র (অনার্স ) তাবরখ: ০১.০৯.২০২০ কর্থদ ১০.০৯.২০২০
৭). র্াধারণ প্রার্থীদের ভবতস র তাবরখ: ০১.০৯.২০২০ কর্থদ ১০.০৯.২০২০
প্রার্থীদের বিস্তাবরত জানদত আর্াদের দলদজর ওদয়ির্াইর্টি প্রবতবেন কেখার জনয অন়ু দরাধ রা
হদে-

https://www.kdbracollege.in/

প্রার্থীদের ক িলর্াত্র অনলাইন কপার্সাদলর র্াধযদর্ আদিেন ফরদর্র জনয বফ ও দলদজর ভবতস র বফ জর্া কেওয়ার জনয
অন়ু দরাধ রা হদে।
কলেলের প্রথম দিলে, সকে প্রাথীলিরকে সমস্ত আসে এবং স্ব-স্বাক্ষদরত েদথর জেরক্স আোর েেয অেুলরাধ করা হচ্ছে : ডাউনদলাড রা ভশতষর ফর্ষ ,
সর্স্ত র্া স -েীর্, েংর্াপত্র এিং িবণস ত েংর্াপত্র র্াদর্থ কলনদেদনর বপ্রন্টআউর্ এিং এ টি পার্ কপার্স র্াইদজর ফদর্া।
দলদজর ক াড: 535
দযা েকর র্কে রাখকবে: ে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
অধযক্ষ
কুের্ে়ী ডঃ দব আর আচ্ছেিের েচ্ছেজ

িতষ াবলী
• প্রদর্টি দিক্ষোথীচ্ছে অেোইে জ ার্টাে জের্ওল়ের মাধযলম দেলেলির ফমট দফস েমা দিলত হলব ।
দযা েকর থোট েরুে: কেনচ্ছিন বযথৃর্ো বো ডোবে বো সিতি অথৃ প্রিোচ্ছনর জনয
েচ্ছেজ িোযবদ্ধ থোেচ্ছব নো। সুর্রোং িযো েচ্ছর উপচ্ছর উদিদির্ পদ্ধদর্গুদের অনুসরে
েরুন ও সুরদক্ষর্ কপোর্ৃোেগুদে কথচ্ছে অথৃ প্রিোন েরোর কেষ্টো েরুন।
থ াগ্যতা:
• 10 + 2 পর়ীক্ষোয উত্ত়ীেৃ প্রোথীরো দব.এ অনোচ্ছসৃর(Hons) ও কজনোচ্ছরে (General)
কেোসৃগুদের জনয আচ্ছবিন েরচ্ছর্ পোরচ্ছবন।
কেোেেোর্ো দবশ্বদবিযোেচ্ছযর অধ়ীচ্ছন
কেোসৃগুদে অধযযচ্ছনর জনয স স্ত োনিণ্ড পূরে েরচ্ছর্ হচ্ছব।
• সেে এডদ িন েেেোর্ো দবশ্বদবিযোেচ্ছযর দনয অনুসোচ্ছর েরো হচ্ছব এবং এর উপর
দবচ্ছিষ গুরুত্ব কিওযো হচ্ছব। দবশ্বদবিযোেচ্ছযর দনয প্রচ্ছেোজয নো হওযোয ভদর্ৃ বোদর্ে
হচ্ছর্ পোচ্ছর।
[দস.ইউ এর দবদধ অনুসোচ্ছর, কেোন প্রোথী েদি পর়ীক্ষোয উত্ত়ীেৃ হওযোর ৫ বছচ্ছরর
কবদি স য অদর্বোদহর্ হওযোর পচ্ছর ভদর্ৃ হচ্ছর্ কিওযো হচ্ছব নো। আচ্ছের কেোেযর্ো
পর়ীক্ষোয উত্ত়ীচ্ছেৃর বছর েেনোর স য ভদর্ৃ র বছর দবচ্ছবেনোয কনওযো হচ্ছব নো।
ভদর্ৃ র জনয সংরক্ষে ন়ীদর্ পদি বঙ্গ রোজয উচ্চ দিক্ষোপ্রদর্ষ্ঠোন আইন (ভদর্ৃ
সংরক্ষে) ২০১৩ এবং পদি বঙ্গ রোজয উচ্চ দিক্ষোপ্রদর্ষ্ঠোন আইন (ভদর্ৃ সংরক্ষে)
২০১৪ দ্বোরো পদরেোদের্ হচ্ছব।]
• কেোেযর্োর দভদত্তচ্ছর্ ভদর্ৃ েচ্ছ োরভোচ্ছব হচ্ছব।
অনেোইন ভদর্ৃ র জনয প্রচ্ছযোজন়ীয নদথ:
স্ক্যান রা দুটি পার্দপার্স র্াইদজর প্রার্থীর ছবি এিং প্রার্থীর স্ক্যান স্বাক্ষর
স্ক্যান রা 10 + 2 উচ্চর্াধ্যশর্কের র্ােষশিট
স্ক্যান রা দির্ থেশির র্ােষশিট
স্ক্যান রা দির্ থেশির অ্যাডশর্ট োডষ
স্ক্যান রা উচ্চ র্াধ্যশর্কে পাস সার্টষশফকেট

স্ক্যান রা উচ্চ র্াধ্যশর্কের থরশিকেিে োডষ
স্ক্যান রা স্থাোন্তশরত প্রােীকদর র্াইকেিে পত্র
স্ক্যান রা োস্ট সার্টষশফকেট
2020 এর আচ্ছে উচ্চ োধযদ ে পর়ীক্ষোয উত্ত়ীেৃ (10 + 2) বো অনয কেোনও েচ্ছেচ্ছজ
ভদর্ৃ প্রোথীচ্ছির কে নদথ জ ো দিচ্ছর্ হচ্ছব:
স্ক্যান রা আকগ্র েকলি থেকে ট্রান্সফার সার্টষশফকেট
স্ক্যান রা অ্যাডশর্িে বাশতকলর সার্টষশফকেট
স্ক্যান রা েলোতা শবশ্বশবদযালয থরশিকেিে সার্টষশফকেট

দযা েকর র্কে রাখকবে: ে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।
ভদর্ৃ সংক্রোন্ত সংবোি এবং দবজ্ঞদিগুদের জনয িযো েচ্ছর অদফদসযোে েচ্ছেচ্ছজর
ওচ্ছযবসোইচ্ছর্ দনযদ র্ েেইন েরুন।

