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 চতন  মহািবদ ালয়  
(Sree Chaitanya Mahavidyalaya) 

Habra-Prafullanagar, North 24 Parganas, Pin -743468 
Website: www.sreechaitanyamahavidyalaya.ac.in  Email ID: srchma@gmail.com   

 
অনলাইন ভিতর িনেদশাবলী 

(Instruction for Online Admission)  
 

২য় সেম ার -২০২২  (2nd Semester -2022) 
 

Date of Admission: 04.04.2022 to 23.04.2022 (Without Late Fine) 
                              24.04.2022 to 30.04.2022 (With Late Fine Rs. 500/-) 

 

 ( েত ক ছা -ছা ীেক অনলাইন ভিতর ফম িফলাপ করার পূেব “অনলাইন ভিতর িনেদশাবলী” 
ভােলা ভােব পড়েত িনেদশ দওয়া হে  ) 

 

১। www.sreechaitanyamahavidyalaya.ac.in  এই ওেয়ব সাইেট  এ “Log in”  করেত হেব।   

২। অনলাইন ভিতর ফম িফলাপ করার জন  উপের উে িখত ওেয়ব সাইেটর ডান িদেকর উপের 

“2nd 4th & 6th Semester Admission“ নােমর  Link এ “Log in” করেত হেব। 

৩। ছা -ছা ী রা কেলজ দ  রাল না ার িদেয় “ ফম িফলাপ” করার জন  “Portal” েবশ 

করেত হেব। 

৪। “অনলাইন ভিতর ফেম” েয়াজনীয় তথ  (Information) পূরন করা এবং িবষয় িনবাচন করার 

পর “Student Photo & Student Signature” upload করেত হেব।  

৫। ২য় সিম ােরর (2nd Semester) সকল অনাস (Honours) ছা -ছা ীেদর “Generic Elective 

(GE) Course” এবং   “Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC) িবষয় িনবাচন করেত 

হেব।  

 “Generic Elective (GE) Course”  িহসােব য িবষয় ট ১ম সিম াের (1st Semester) 

িনবাচন কেরিছেল এবং  ১ম সিম াের (1st Semester) University দ  “Admit Card”/ 

University এর Registration Form এ উে খ আেছ, সই িবষয় টই  িনবাচন করেত হেব। 

অন  কান িবষয় িনবাচন করা যােব না। 

 Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC)  িহসােব MIL-Bengali/MIL-English/ 

MIL-Sanskrit এই িতন ট িবষেয়র মেধ  য িবষয় ট University এর Registration Form এ 

উে খ আেছ, সই  িবষয় টই  িনবাচন করেত হেব। অন  কান িবষয় িনবাচন করা যােব 

না। 

৬।  ২য় সিম ােরর (2nd Semester) সকল জনােরল (General) ছা -ছা ীেদর “Discipline 
Specific Courses (DSC)” (B.A.- General ছা -ছা ীেদর ২ ট DSC িবষয় এবং B.Sc.-General ছা -

ছা ীেদর ৩ ট  DSC িবষয়  িনবাচন করেত হেব)  এবং   “Ability Enhancement Compulsory Courses 
(AECC)  িনবাচন করেত হেব। 
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 “Discipline Specific Courses (DSC)” িহসােব য িবষয় িল ১ম সিম াের (1st Semester) 

িনবাচন কেরিছেল এবং ১ম সিম াের (1st Semester) University দ  “Admit Card”/ 

University এর Registration Form এ উে খ আেছ, সই িবষয় িলই  িনবাচন করেত 

হেব। অন  কান িবষয় িনবাচন করা যােব না।   

 Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC)  িহসােব MIL-Bengali/MIL-English/ 

MIL-Sanskrit এই িতন ট িবষইেয়র মেধ  য িবষয় ট University এর Registration Form এ 

উে খ আেছ, সই  িবষয় টই  িনবাচন করেত হেব। অন  কান িবষয় িনবাচন করা যােব 

না। 

৭। স ঠক ভােব অনলাইন ভিতর ফম িফলাপ করার পর সভ (Save) করেত হেব। এরপর 

কেলেজর Verification and অনুেমাদন (Approval) or ত াখ ান (Reject) এর জন  Wait করেত 

হেব।  

৮। ক লেজর অনুেমাদেনর (Approval) পর ছা -ছা ী রা কেলজ থেক এক ট SMS পােব - 

“Your application for admission is approved. Proceed for payment of admission fees 

through online”    
 

৯। কেলেজর SMS পাওয়ার পর ছা -ছা ী রা কেলজ রাল না ার িদেয় “Portal” েবশ কের 
েয়াজনীয় ভিতর টাকা (Admission Fees) অনলাইেন জমা ( Via-Debit Card/Credit Card/ NET 

Banking/UPI/ QR/Wallet) করেত হেব।  
 

১০। যিদ SMS না পাও তাহেল অনলাইন ফম িফলাপ করার 2-3 িদন পের “Portal” েবশ কের 
Application Status দখেত হেব। Application “Approved”  হেল  ভিতর টাকা জমা করেত হেব 
অথবা  “Reject” হেল  স ঠক তথ  িদেয় re-apply  করেত হেব।    
 

১১। যিদ ছা -ছা ী রা অনলাইন ভিতর ফম িফলাপ করার সময় িবষয় িনবাচন করেত ভল কের 

থােক, তাহেল কেলজ থেক ত াখ ান (Reject) SMS পােব “Your application for admission is 

rejected. Proceed for re-application” এবং ভেলর কারণ জািনেয় “Note” দওয়া হেব। তখন 

ছা -ছা ী রা কেলজ রাল না ার িদেয় “Portal” েবশ কের পুনরায় স ঠক ভােব ফম িফলাপ 

করেত হেব এবং উপের উে িখত Process অনুসাের ভিতর টাকা (Admission Fees) অনলাইেন 

জমা করেত হেব।    
 

১২। Successfully অনলাইেন ভিতর টাকা  জমা করার পর “ভিতর ফম” (Application Form) দইু 
কিপ (Two Copy) এবং টাকা জমার রিসদ ( Money Receipt) এক কিপ (One Copy)  Print Out 
িনেয় ভােলা ভােব িছেয় রাখেত হেব।  ভিবষ েত কেলজ চাইেল কেলেজ জমা করেত হেব।  

 “অনলাইন ভিতর ফম িফলাপ” করার জন  িন িলিখত Documents সে  রাখেত হেবঃ 

১। ১ম সিম াের University দ  “Admit Card” এবং University এর “Registration Form” 
২। Scanned copy of Passport size Photo of student (Size: 150 KB মেধ ) 
৩। Scanned copy of full signature of student (Size: 150 KB মেধ ) 
৪। Online payment facility.  
   


