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কিরমপুর পান্নােদবী কেলজ অনলাইন ভিতর্ পৰ্িকৰ্য়া ২০২০ 

১.    আগামী (10/08/2020 তািরখ েসামবার) 12:30 PM েথেক কিরমপুর পান্নােদবী কেলেজর ভিতর্ পৰ্িকৰ্য়া শুরু 
হেব। 18/08/2020 তািরখ (মঙ্গলবার) মধয্রািতৰ্ পযর্ন্ত অনলাইেন িনম্নিলিখত ওেয়বসাইেটর মাধয্েম ভিতর্র ফমর্ পূরণ 
করা এবং ফেমর্র দাম (িবষয় িপছু 100/- টাকা) SBI Collect এর মাধয্েম অনলাইেন জমা করা যােব। ভিতর্ সংকৰ্ান্ত 
সরকারী িনেদর্িশকা (নং 434-Edn.(CS)/10M-95/14, dated 16-07-2020) ও কলয্ানী িবশব্িবদয্ালেয়র িনেদর্িশকা ( 
Ref.No.UG/2294/2020 Date.03.08.2020) যথাযথ অনুসরণ কের কেলেজর ভিতর্ পৰ্িকৰ্য়া সম্পন্ন হেব।     

College Website :     http://karimpurpannadevicollege.ac.in       

Admission Portal :   http://www.karimpurcollege.in 

২.    ফমর্ পূরণ করার সময় েছাটখােটা েকানও ভুল হেয় থাকেল, আমােদর েহল্প-লাইন নং - 9144492566,  
9144492567,  9144492568 েত সকাল 10:00 েথেক িবকাল 05:00 পযর্ন্ত েফান কের েসই ভুল সংেশাধন করা যােব। 

 ৩.    20/08/2020 তািরখ (বৃহষ্পিতবার) 02:30 PM এ Provisional Merit List পৰ্কাশ করা হেব উপির-উেল্লিখত 
ওেয়বসাইেট। যিদ এই List এ েকানও ছাতৰ্-ছাতৰ্ীর নাম না থােক বা েকানও ভুল থােক তেব যত তাড়াতািড় সম্ভব 
(22/08/2020 তািরখ (শিনবার) 4:00 PM এর মেধয্) েহল্প-লাইেন েফান কের সংেশাধন করেত হেব।  

৪.    23/08/2020 তািরখ (রিববার) 11:30 AM এ ওেয়বসাইেট Final Merit List পৰ্কাশ করা হেব। Final Merit 
List পৰ্কািশত হবার পর আর েকানও রকম সংেশাধন করা যােব না।  

৫.    এরপর 23/08/2020 (রিববার) 02:00 PM এ First Admission List পৰ্কাশ করা হেব েযখােন Final Merit 
List এর পৰ্থমিদেকর িকছু ছাতৰ্-ছাতৰ্ীর (সংিশ্লষ্ট িবভােগ আসন সংখয্া অনুযায়ী) নাম থাকেব যারা পৰ্থম পেবর্র ভিতর্ 
পৰ্িকৰ্য়ােত সুেযাগ পােব (এই ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর SMS এর মাধয্েমও জানােনা হেব)।   

৬.   First Admission List পৰ্কািশত হবার সেঙ্গ সেঙ্গই পৰ্থম পেবর্র অনলাইন ভিতর্ (First round online 
admission) চালু হেব। এই List এ উিল্লিখত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেক 24/08/2020 তািরখ (েসামবার) মধরািতৰ্ পযর্ন্ত সংিশ্লষ্ট 
িবভােগ ভিতর্র টাকা অনলাইেন কেলেজর ওেয়বসাইেটর মাধয্েম জমা করেত হেব। 

*** যিদ First Admission List এর েকানও ছাতৰ্-ছাতৰ্ী 24/08/2020 তািরখ (েসামবার) মধরািতৰ্ পযর্ন্ত Admission 
এর টাকা জমা না কের, তেব তােক আর েকানও সুেযাগ েদওয়া যােব না এবং ওই আসনিট খািল গণয্ করা হেব। *** 

৭.    পৰ্থম পেবর্র ভিতর্ সম্পন্ন হবার পর যিদ েকানও িবভােগ আসন খািল থােক, তেব ঐ শূনয্ আসন সংখয্া অনুসাের 
Second Admission List পৰ্কািশত হেব 26/08/2020 (বুধবার) 11:30 AM এ এবং েয ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর এই List 
এ নাম থাকেব, তােদর SMS এর মাধয্েমও জানােনা হেব। এর সেঙ্গ সেঙ্গই অনলাইন ভিতর্ (িদব্তীয় পবর্) চালু হেব এবং 
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পৰ্থম পেবর্র মতই এই List এ উিল্লখত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেক 29/08/2020 তািরখ (শিনবার) মধরািতৰ্ পযর্ন্ত সংিশ্লষ্ট িবভােগ 
ভিতর্র টাকা অনলাইেন জমা করেত হেব।  

৮.   এইভােব তৃতীয়, চতুথর্ ইতয্ািদ পেবর্র ভিতর্ পৰ্িকৰ্য়া চলেত থাকেব, যতক্ষণ আসন খািল থােক। 

৯.   যিদ েকানও ছাতৰ্/ছাতৰ্ী পৰ্থেম েকােনা একিট িবষেয় ভিতর্ হবার জনয্ উপযুক্ত ফী জমা কের, এবং পরবতর্ী 
admission round এ অনয্ েকানও িবষেয় ভিতর্ হবার সুেযাগ পায়, তেব ঐ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী পরবতর্ী িবষয়িট েত ভিতর্ হেত 
পারেব। এেক্ষেতৰ্ ঐ ছাতৰ্/ছাতৰ্ী েক দুিট িবষেয়র জনয্ িনধর্ািরত ফী এর েযটুকু তফাত্ আেছ, েসইটুকু এবং অিতিরক্ত 
Rs. 50/- Course Transfer Fee িহসােব জমা করেলই চলেব। িকন্তু যিদ িদব্তীয়বােরর পছেন্দর িবষেয়র ফী 
পৰ্থমবােরর ফী এর েথেক কম হয়, তেব শুধুমাতৰ্ Rs. 50/- Course Transfer Fee িহসােব জমা করেত হেব। 

    

 

তািরখ – ০৫/০৮/২০২০  

                 শৰ্ী েকৗস্তভ ভট্টাচাযর্য্ 
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KARIMPUR PANNADEVI COLLEGE 

Date Calendar Regarding 1st Year Admission 2020-2021 

 
Sl. 
No. 

Particulars Start Date End Date 

1 New Application & Submission of Application Fee (Rs. 100/-) 10-Aug-2020 at 
12:30PM 

18-Aug-2020 up to 
mid night 

2 Provisional Merit List Publication 20-Aug-2020 at 
02:30 PM 

 

3 Rectification in the FILLED UP FORM can be done. 20-Aug-2020 at 
02:30 PM 

22-Aug-2020 up to 
4:00 PM 

4 Final Merit List Publication 23-Aug-2020 at 
11:30 AM 

 

5 1st Round Admission for Hons and General 23-Aug-2020 at 
02:00PM 

24-Aug-2020 up to 
mid night 

6 2nd Round Admission for Hons and General 
(if seats are available) 

26-Aug-2020 at 
02:00PM 

29-Aug-2020 up to 
mid night 

7 3rd Round Admission for Hons and General 
(if seats are available) 

31-Aug-2020 at 
02:00PM 

01-Sep-2020 up to 
mid night 

8 4th Round Admission for Hons and General 
(if seats are available) 

03-Sep-2020 at 
02:00PM 

04-Sep-2020 up to 
mid night 

 
 

 

তািরখ – ০৫/০৮/২০২০  

                 শৰ্ী েকৗস্তভ ভট্টাচাযর্য্ 
 

 

 

 


