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-08.07.2022

NOTICE
Notice for candidates seeking Admission in B.A. 1st year (Hons. & General)
Courses for the Academic Session 2022-23.
1) Date of Filling-Up the Admission form on and from : 18.07.2022 to 05.08.2022(
Please note : (This year NO CHARGES shall be taken for the APPLICATION FORM and
Without Appropriate Documents , your Form will not be accepted. Please read the
Terms and Conditions carefully while filling the Application Form.)
2) Publication of the Valid Applicant list ( HONS & GENERAL) : 06.08.2022
3) 1st Provisional merit list: 07.08. 2022
4) Admission of the Candidates( Honours and General.) ( 1st E-Counselling) : 07.08. 2022
to 10.08.2022
5) Admission of the Candidates( Honours and General.) ( 2nd E-Counselling) : 12.08.2022
to 14.08.2022
6) Admission of the Candidates( Honours and General.) ( 3rd E-Counselling) : 16.08.2022
to 18.08.2022
N.B. : Candidates are requested to visit our college Website daily for details-.
https://www.kdbracollege.in/. After each E Counseling Interested students are requested to
check our College website.
Contact Numbers: ( 6296058915/8637567398/8017954453/70633 00105/96811 08332/9674886679)
College Code: 535
Candidates are requested to submit their Admission Fees only through Online Portal following Covid-19
protocols.

Every candidate is requested to make a maximum of TWO TRANSACTIONS( Within 24
hours/1day) while paying Admission Fees with a single ATM cum debit card
*Each student will be able to opt for a maximum of 3 subjects in a single Application Form.
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

Kultali Dr. B.R. Ambedkar College

Terms and conditions
Every student is required to pay their College Admission Fees
online through Online Portal Gateway following Covid-19
protocols.
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.

Candidates are required to upload scanned copies of the following documents
before Printing Application Form
1. Two Colour Passport size Photo(20-50 KB), Width & Height Specification :<
(250x350) pixel.
2. Colour(Black) Signature with white background (20-50 KB),Width & Height
Specification : < (250x50) pixel.
3. 10+2 Mark Sheet.(100-150 KB)
4. Class 10th Admit Card. (100-150 KB)
5. Caste Certificate for SC,ST,OBC-A,OBC-B. (100-150 KB)
6. PH Certificate from the Competent Authority (100-150 KB)
Scanned original registration certificate of 10 + 2 examination
Scanned Original certificate of migration for migrating candidates
Candidates who have passed Higher Secondary examination
(10+2) prior to 2021 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.

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-08.07.2022

বিজ্ঞবি
শিক্ষাবর্ষ ২০২২-২০২৩ বি.এ.(অনার্স এিং র্াধারণ) ক ার্স - এর প্রার্থীদের জনয বিজ্ঞবি
১) ভবতস র ফর্স পূ রদণর তাবরখ: ১৮.০৭.২০২২ থেকে ০৫.০৮.২০২২ (েযা দর কনাট রুন: এবছর অ্যাশিকেিন ফর্ষ বাবদ
থোন টাো থনওযা হকব না। ফর্স বফল-আপ প্রবিযাটি অনলাইন কপাটসাদলর র্াধযদর্ র্ম্পূ ণস রদত হদি এবং, সঠিে নশে প্রদান
না েরকে, আপনার ফর্স টি গ্রহণদ াগ্য হদি না। ফর্স টি পূ রণ রার র্র্য েযা দর শতস ািলীগুবল র্ািধাদন পড়ুন।)
২) ববধ আদিেন ারীদের তাবল া প্র াশ (অনার্স এিং র্াধারণ): ০৬.০৮.২০২২
৩) প্রর্থর্ অস্থাযী কর্ধা তাবল া প্র াশ: ০৭.০৮.২০২২
৪) প্রার্থীদের ভবতস র (অনার্স ও কজনাদরল) তাবরখ ( প্রর্থর্ ই-

াউদেবলং): ০৭.০৮.২০২২ কর্থদ

১০.০৮.২০২২

৫). প্রার্থীদের ভবতস র (অনার্স ও কজনাদরল) তাবরখ ( বিতীয ই-

াউদেবলং): ১২.০৮.২০২২ কর্থদ

১৪.০৮.২০২২

৬). প্রার্থীদের ভবতস র (অনার্স ও কজনাদরল) তাবরখ ( তৃতীয ই-

াউদেবলং): ১৬.০৮.২০২২ কর্থদ

১৮.০৮.২০২২

প্রার্থীদের বিস্তাবরত জানদত আর্াদের দলদজর ওদযির্াইটটি প্রবতবেন নজর রাখার জনয অন়ু দরাধ রা
হদে-

https://www.kdbracollege.in/ ( Contact Numbers: 6296058915/8637567398/8017954453/70633

00105/96811 08332/9674886679) আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীকদর প্রশিটি ই- োউশিশেং এর পকর আর্াকদর েকেজ
ওকযবসাইকট শবকির্ নজর রাখার জনয অ্নুকরাধ েরা হকে।

প্রার্থীদের ক িলর্াত্র অনলাইন কপাটসাদলর র্াধযদর্ র্ম্পূ ণস ক াবভড বিবধ কর্দন

দলদজর ভবতস র বফ জর্া কেওযার জনয

অন়ু দরাধ রা হদে। একক্ষকত্র সেে প্রােী এডশর্িন শফ শদকয ভশিষ হওযার সর্যোকে এেটি এটিএর্/
থডশবট োডষ থেকে সবষ াশধে দুটি ট্রানসযােিন ( এেশদকনর র্কধয) েরার অ্নুকরাধ েরা হকে।
এই শনযর্ না র্ানার ফকে, থেনকদন বযেষ িা বা ডাবে ট্রানজােিকনে জনয েকেজ দাযবদ্ধ
োেকব না।
*একটি অ্যাপ্লিককশন ফর্ম এর র্াধ্যকর্ একজন ছাত্র ছাত্রী সর্মাপ্লধ্ক ৩টি প্লর্ষক়ের জনয অ্যাপ্লিককশন করকে পারকর্।
দযা েকর র্কন রাখকবন: কলেজ কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক অনুল োদির্ এবং দনদির্ নো হলে ভদর্ৃ গুদে
অস্থোয়ী থোকলব। দিক্ষোথীলির পক্ষ থথলক থে থকোনও ধরলের ভু যো র্থয বো জোে িংসোপলের ফলে
ভদর্ৃ বোদর্ে হলর্ পোলর।
ডঃ বর্উবল র্াহা োলাল
অ্ধ্যক্ষ
কুের্ে়ী ডঃ দব আর আলেিকর কলেজ

িিষ াবেী
• প্রদর্টি দিক্ষোথীলক অ্নলাইন পপার্মাল পের্ওক়ের র্াধ্যকর্ প্লনকজকের ফর্ম প্লফস জর্া প্লেকে হকর্ ।
দযা েকর থনাট েরুন: থেনলিন বযথৃর্ো বো ডোবে বো সিতি অথৃ প্রিোলনর জনয
কলেজ িোযবদ্ধ থোকলব নো। সুর্রোং িযো কলর উপলর উদিদির্ পদ্ধদর্গুদের অনুসরে
করুন ও সুরদক্ষর্ থপোর্ৃোেগুদে থথলক অথৃ প্রিোন করোর থেষ্টো করুন।
থ াগ্যিা:
• 10 + 2 পর়ীক্ষোয উত্ত়ীেৃ প্রোথীরো দব.এ অনোলসৃর(Hons) ও থজনোলরে (General)
থকোসৃগুদের জনয আলবিন করলর্ পোরলবন।
থকোেকোর্ো দবশ্বদবিযোেলযর অধ়ীলন
থকোসৃগুদে অধযযলনর জনয স স্ত োনিণ্ড পূরে করলর্ হলব।
• সকে এডদ িন কেকোর্ো দবশ্বদবিযোেলযর দনয অনুসোলর করো হলব এবং এর উপর
দবলিষ গুরুত্ব থিওযো হলব। দবশ্বদবিযোেলযর দনয প্রলেোজয নো হওযোয ভদর্ৃ বোদর্ে
হলর্ পোলর।
[দস.ইউ এর দবদধ অনুসোলর, থকোন প্রোথী েদি পর়ীক্ষোয উত্ত়ীেৃ হওযোর ৫ বছলরর
থবদি স য অদর্বোদহর্ হওযোর পলর ভদর্ৃ হলর্ থিওযো হলব নো। আলের থেোেযর্ো
পর়ীক্ষোয উত্ত়ীলেৃর বছর েেনোর স য ভদর্ৃ র বছর দবলবেনোয থনওযো হলব 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 হলব।]
• থেোেযর্োর দভদত্তলর্ ভদর্ৃ কল োরভোলব হলব।

অ্নোইন ভশিষ র জনয প্রকযাজনীয নশে:

1. স্ক্যান েরা দুটি পাসকপাটষ সাইকজর প্রােীর ছশব ((20-50 KB),
Width & Height Specification :< (250x350) pixel.
2. প্রােীর স্ক্যান েরা স্বাক্ষর ((20-50 KB),Width & Height
Specification : < (250x50) pixel.
3. স্ক্যান েরা 10 + 2 উচ্চর্াধযশর্কের র্ােষশিট (100-150 KB)
4. স্ক্যান েরা দির্ থেশির অ্যাডশর্ট োডষ ((100-150 KB)
5. স্ক্যান েরা োস্ট সাটিষশফকেট (100-150 KB)
স্ক্যান েরা উচ্চ র্াধযশর্কে পাস সাটিষশফকেট
স্ক্যান েরা উচ্চ র্াধযশর্কের থরশজকেিন োডষ
স্ক্যান েরা স্থানান্তশরি প্রােীকদর র্াইকগ্রিন পত্র
স্ক্যান েরা দির্ থেশির র্ােষশিট
২০২১ এর আলে উচ্চ োধযদ ক পর়ীক্ষোয উত্ত়ীেৃ (10 + 2) বো অনয
থকোনও কলেলজ ভদর্ৃ প্রোথীলির থে নদথ জ ো দিলর্ হলব:
স্ক্যান েরা আকগ্র েকেজ থেকে ট্রািফার সাটিষশফকেট
স্ক্যান েরা অ্যাডশর্িন বাশিকের সাটিষশফকেট
স্ক্যান েরা েেোিা শবশ্বশবদযােয থরশজকেিন সাটিষশফকেট
দযা েকর র্কন রাখকবন: কলেজ কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক অনুল োদির্ এবং দনদির্
নো হলে ভদর্ৃ গুদে অস্থোয়ী থোকলব। দিক্ষোথীলির পক্ষ থথলক থে থকোনও
ধরলের ভু যো র্থয বো জোে িংসোপলের ফলে ভদর্ৃ বোদর্ে হলর্ পোলর।
ভদর্ৃ সংক্রোন্ত সংবোি এবং দবজ্ঞদিগুদের জনয িযো কলর অদফদসযোে কলেলজর
ওলযবসোইলর্ দনযদ র্ েেইন করুন।

