
উলুেবিড়য়া কেলজ 

না টশ 
1st Semester এর   সম  ADMITTED CANDIDATES – দর কিলকাতা 
িব িবদ ালেয়র র জে শন এর জন , িন িলিখত পদে প িল  নওয়ার জন  
িনেদশ দওয়া হে  – 
 
১) উলুেবিড়য়া কেলেজর WEBSITE খুেল ‘Click here to download CU 
REGISTRATION AND ADMISSION FORM’– link এ ি ক কেরা। এরপর 
তামার APPLICATION ID , PASSWORD – িদেয় log in করেত হেব 18th  

November (সকাল 09 টার পর) থেক 21st  November বলা 5 টার মেধ  ।(21st  
November বলা 5 টার পর WEBSITE ব  হেয় যােব ।) 
 
২) তামার সম  uploaded  documents  ঠক আেছ িকনা দেখ নাও |  তামার 
photo, signature, MP admit card, HS marksheet, caste/PH/BPL certificate (if 
applicable), CU REGISTRATION / Migration certificate (if applicable) সম  
uploaded documents এর েত ক টা ি ক কের চক কেরা এবং েত ক টা 
ছিব পির ার বা ছাট সাইেজর ছিব এবং পড়ার যাগ  িকনা চক কেরা | ছিব 
অ / ছিব সাইেজ ছাট বা ভল হেল আবার UPLOAD কেরা| তামার 
uploaded  documents   অ /অপির ার / ছাট সাইেজর ছিব / পড়ার 
যাগ  নয় / ভল হেল কিলকাতা িব িবদ লয় তামার র জে শন বািতল কের 
দেব এবং এর জন  কেলজ কতৃপ  দায়ী নয়| 

 
৩) এরপর তামার Personal এবং Academic Details দখা যােব। তামার সম  
Information ঠক আেছ িকনা check কের নাও, িবেশষত  male /female , বাবার ও 
মােয়র নাম, HS রাল এবং ন র ঠক আেছ িকনা দেখ নাও, যিদ তামার HS 
Roll: 421421 এবং number: 1134 হয় , তাহেল H.S/Equivalent Roll & No./Index No.  
এর জায়গায় 4214211134 এইভােব টাইপ করেত হেব| অন ভােব H.S/Equivalent 
Roll & No./Index No. টাইপ করেল র জে শন ফম বািতল হেয় যােব | 
 
৪) এরপর Submit এ click কের Admission form এবং  CU REGISTRATION 
FORM ডাউনেলাড কেরা | CU REGISTRATION FORM উি িখত সম  তথ  
ঠক আেছ িকনা চক কেরা এবং ভল থাকেল আবার login  কের modify কেরা 

এবং submit  কের print নাও| তামার CU র জে শন ফেম  ভল তথ  থাকেল , 
কিলকাতা িব িবদ লয় তামার র জে শন বািতল কের দেব এবং এর জন  
কেলজ কতৃপ  দায়ী নয়| 

 
৫) এরপর তামার printed Admission form এবং  CU REGISTRATION FORM 

এর সে  িনে িলিখত documents  যু  কেরা – 

a) Admit card of the Madhyamik or Equivalent examination two copy self- attested. 
b) Admit card of the H.S. or Equivalent examination two copy self-attested. 
c) Mark-sheet of the Higher Secondary or Equivalent Examination two copy self-attested. 

 



d) Two self-attested copies of S.C/ST/Physically Challenged/OBC/ General (EWS) Certificate (for 
SC/ST/OBC/PH/General (EWS) candidate) from the S.D.O./DM in the name of the candidate. 
If the said certificate from S.D.O./DM is unavailable, he / she will not be entitled to the 
reservation facility. 

e) If you have been passed from board other than WBCHSE, CBSE, ISC, NIOS, Rabindra 
Mukta Vidyalaya, West Bengal, Board of Madrasah Education and WBSCVET, migration 
certificate is required at time of checking, otherwise your admission will be cancelled. 

f) Two self-attested copies of BPL card. 
g) Printed Registration form (signed by the candidate) and if you have already registered (in 

previous year (s)) in any college under Calcutta University, please bring your ORIGINAL 
and two copies of Registration Certificate. 

h) Please bring Transfer Certificate / Admission Cancel Certificate  if you have already 
admitted (or previously admitted) in any other college, and show that certificate at verification 
counter,otherwise your admission will be cancelled in our college. 

i) Candidates, who have previously admitted in our college and readmitted in this year, please 
take NO DUES CERTIFICATE from our office before Verification; otherwise, your 
admission will be cancelled. 

 

৬) যারা 2021 সােল WBCHSE, CBSE, ISC, NIOS, Rabindra Mukta Vidyalaya, West Bengal, 

Board of Madrasah Education এবং  WBSCVET  থেক HS পাস কেরেছা , তারা উপেরর 

উি িখত সম  ডকুেম স,  Admission form এবং  CU REGISTRATION FORM এর সে  

যাগ কের িনেজেদর কােছ রেখ দাও,  পের তামােদর এই সম  documents 

কেলজ এ জমা িদেত হেব এবং কেব জমা িদেত হেব ,পের না টশ কের জানােনা 
হেব | 

৭) যারা  2021 সােল WBCHSE, CBSE, ISC, NIOS, Rabindra Mukta Vidyalaya, West Bengal, 

Board of Madrasah Education এবং  WBSCVET  বােদ অন  কােনা বাড থেক HS পাস 

কেরেছা বা যারা 2021 এর আেগ HS পাস কেরেছা, তােদর িন িলিখত তািরেখ 

উপেরর উি িখত সম  ডকুেম স (Original  সেমত), Admission form এবং  CU 

REGISTRATION FORM   এর সে  যাগ কের কেলজ এ এেস জমা িদেত হেব, 

অন থায় তামার এডিমশন বািতল বেল গণ  হেব| 
DATE Stream Time 

18.11.2021 ALL BA FEMALE Students 
(Hons/General) 

11 AM – 2 PM 

19.11.2021 ALL BA MALE Students 
(Hons/General) 

11 AM – 2 PM 

20.11.2021 ALL BSc (Pure &Bio) and B.Com 
Students (Hons/General) 

11 AM – 2 PM 

৮) তিম যিদ 21st  November বলা 5 টার এর মেধ  Admission form এবং  CU 

REGISTRATION FORM  download না কেরা, তাহেল তামার এডিমশন ট বািতল বেল 

গণ  হেব| 
 
           Dr. Debasish Pal 
Date: 15.11.2021                                                                                                                         Principal 


