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করিমপুি পান্নাদেবী কদেজ অনোইন ভরতি প্ররিয়া ২০১৯ 

১.    করিমপুি পান্নাদেবী কদেদজি ভরতি প্ররিয়া শুরু হদে আজ (27/05/2019 তারিখ স ামবাি) 12:30 PM সেদক। 

আগামী 03/06/2019 তারিখ (দ ামবাি) মধ্যরাত্রি পর্িন্ত অনোইদন রনম্নরেরখত ওদয়ব াইদেি মাধ্যদম ভরতিি ফমি পূিণ 
কিা এবং ফদমিি োম (রবষয় রপছু 100/- োকা) SBI Collect এি মাধ্যদম অনোইদন জমা কিা র্াদব। ভরতি  ংিান্ত 
 িকািী রনদেিরিকা (নং 804-EDN(CS)/10(M)-95/14 dt. 13-05-2019) র্োর্থ অনু িণ কদি কদেদজি ভরতি 
প্ররিয়া  ম্পন্ন হদব।     

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

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

২.    ফমি পূিণ কিাি  ময় সছােখাদো সকানও ভুে হদয় োকদে, আমাদেি সহল্প-োইন নং - 9144492566,  
9144492567,  9144492568 সত  কাে 10:00 সেদক রবকাে 05:00 পর্িন্ত সফান কদি স ই ভুে  ংদিাধ্ন কিা র্াদব। 

 ৩.    05/06/2019 তারিখ (বুধ্বাি) 02:30 PM এ Provisional Merit List প্রকাি কিা হদব উপরি-উল্লেরখত 
ওদয়ব াইদে। র্রে এই List এ সকানও ছাত্র-ছাত্রীি নাম না োদক বা সকানও ভুে োদক তদব র্ত তাড়াতারড়  ম্ভব 
(06/06/2019 তারিখ (বুধ্বাি) 4:00 PM এি মদধ্য) সহল্প-োইদন সফান কদি  ংদিাধ্ন কিদত হদব।  

৪.    07/06/2019 তারিখ (শুিবাি) 11:30 AM এ ওদয়ব াইদে Final Merit List প্রকাি কিা হদব। Final 
Merit List প্রকারিত হবাি পি আি সকানও িকম  ংদিাধ্ন কিা র্াদব না।  

৫.    এিপি 07/06/2019 (শুিবাি) 02:00 PM এ First Admission List প্রকাি কিা হদব সর্খাদন Final Merit 
List এি প্রেমরেদকি রকছু ছাত্র-ছাত্রীি ( ংরিষ্ট রবভাদগ আ ন  ংখযা অনুর্ায়ী) নাম োকদব র্ািা প্রেম পদবিি ভরতি 
প্ররিয়াদত  ুদর্াগ পাদব (এই ছাত্র-ছাত্রীদেি SMS এি মাধ্যদমও জানাদনা হদব)।   

৬.   First Admission List প্রকারিত হবাি  দে  দেই প্রেম পদবিি অনোইন ভরতি (First round online 
admission) চােু হদব। এই List এ উরিখত ছাত্র-ছাত্রীদক 08/06/2019 তারিখ (িরনবাি) মধ্িারত্র পর্িন্ত  ংরিষ্ট 
রবভাদগ ভিরতি োকা অনোইদন কদেদজি ওদয়ব াইদেি মাধ্যদম জমা কিদত হদব। এি পি ক্লা  শুরু হদে রনরেিষ্ট 
তারিদখ রনম্নরেরখত  াতরে নরে (original) রনদয় verification এি জনয কদেদজ আ দত হদব। (verification এি 
তারিখ কদেদজি ওদয়ব াইে এবং SMS এি মাধ্যদম জানাদনা হদব)। 

Verification এি  ময় রনম্নরেরখত  াতরে নরে রনদয় আ দত হদব - 

a. Admission Form 
b. Dummy Registration Form downloaded from the admission portal 
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c. All payment receipts from SBI 
d. Original Mark-sheet of Higher Secondary Examination with 1 copy XEROX 
e. Original Admit or Certificate of Madhyamik Examination with 1 copy XEROX 
f. Original Cast Certificate with 1 copy XEROX (if applicable) 
g. 2 Copy stamp size recent colour photo of the candidate 

*** র্রে First Admission List এি সকানও ছাত্র-ছাত্রী 08/06/2019 তারিখ (িরনবাি) মধ্িারত্র পর্িন্ত Admission 
এি োকা জমা না কদি, তদব তাদক আি সকানও  ুদর্াগ সেওয়া র্াদব না এবং ওই আ নরে খারে গণয কিা হদব। *** 

৭.    প্রেম পদবিি ভরতি  ম্পন্ন হবাি পি র্রে সকানও রবভাদগ আ ন খারে োদক, তদব ঐ িূনয আ ন  ংখযা অনু াদি 
Second Admission List প্রকারিত হদব 10/06/2019 (দ ামবাি) 11:30 AM এ এবং সর্ ছাত্র-ছাত্রীদেি এই List 
এ নাম োকদব, তাদেি SMS এি মাধ্যদমও জানাদনা হদব। এি  দে  দেই অনোইন ভিরত (রিতীয় পবি) চােু হদব 
এবং প্রেম পদবিি মতই এই List এ উরিখত ছাত্র-ছাত্রীদক 11/06/2019 তারিখ (মেেবাি) মধ্িারত্র পর্িন্ত  ংরিষ্ট 
রবভাদগ ভিরতি োকা অনোইদন জমা কিদত হদব। এবং রনরেিষ্ট তারিদখ উপরি-উরিরখত  াতরে নরে (original) রনদয় 
verification এি জনয কদেদজ আ দত হদব। (verification এি তারিখ কদেদজি ওদয়ব াইে এবং SMS এি 
মাধ্যদম জানাদনা হদব)। 

৮.   এইভাদব তৃতীয়, চতুেি ইতযারে পদবিি ভরতি প্ররিয়া চেদত োকদব, র্তক্ষণ আ ন খারে োদক। 

৯.   র্রে সকানও ছাত্র/ছাত্রী প্রেদম সকাদনা একরে রবষদয় ভরতি হবাি জনয উপরু্ক্ত ফী জমা কদি, এবং পিবতিী 
admission round এ অনয সকানও রবষদয় ভরতি হবাি  ুদর্াগ পায়, তদব ঐ ছাত্র/ছাত্রী পিবতিী রবষয়রে সত ভরতি হদত 
পািদব। এদক্ষদত্র ঐ ছাত্র/ছাত্রী সক েুরে রবষদয়ি জনয রনধ্িারিত ফী এি সর্েুকু তফাৎ আদছ, স ইেুকু এবং অরতরিক্ত 
Rs. 50/- Course Transfer Fee রহ াদব জমা কিদেই চেদব। রকন্তু র্রে রিতীয়বাদিি পছদেি রবষদয়ি ফী 
প্রেমবাদিি ফী এি সেদক কম হয়, তদব শুধু্মাত্র Rs. 50/- Course Transfer Fee রহ াদব জমা কিদত হদব। 

    

তারিখ – ২৭/০৫/২০১৯  

                 শ্রী সকৌস্তভ ভট্টাচার্িয 
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