Application Process:

Steps to complete the Admission Process:
Filling up and uploading of testimonials/photographs/signature etc. at the
online portal → Submission of the Online Form→ Payment of Application
fee →Publication of Merit list (for valid candidates) →Publication of Ecounselling list (for eligible candidates) →Payment of Admission fee
→Verification ( in the class).
All eligible candidates are required to register online through the internet. Registration
includes entries of student details. Successful registration means creation of registration
ID and password.
Thereafter the system will automatically generate candidate e-challan for payment of
registration fees worth Rs.300/-.
For Date of registration please follow the notice in the College website.
If payment is not corroborated by the bank concerned, the options exercised will stand
automatically cancelled.

Calculation of Merit point:
To calculate the percentage of marks at 10th level consider aggregate marks in Madhyamik
without additional marks.
To calculate the percentage of marks at 12th level, add marks of best 5 elective subjects
studied.
In case of CBSE and ICSE (10 standard), if marks of Board exam are available, add upto the
final aggregate. If marks of Board Exam are not available, the marks given by the Institute
and approved by the concerned Board will be taken into account for calculation of % of
marks.
In case, marks are not awarded but grade points (GP) are awarded, GP is to be converted into
marks on the 100-point scale. If letter grades with range of marks for the letter grades are
given, then the mid value of the range of a particular letter grade will be considered for
determination of the percentage of marks.
In case of CBSE and ISC (12 standard), consider 2 or 1 language as available + 3 best
elective subjects and find the aggregate marks. If only one language is available, it is
doubled to calculate the aggregate marks. In that case, put the marks obtained in First
Language also in the column specified for Second Language.

Merit List:
Merit list will be generated on the basis of category, honours subjects, and number of
applicants. All reserved candidates shall be considered in unreserved list as well as reserved
list. If such a candidate is found eligible for admission in both lists and he/she gets
admission, he/she will be considered to have filled in the unreserved list.
Enlistment in the Merit list does not mean that he/she will get admission. Admission will
be made on the basis of Merit point and intake capacity.

E-Counselling List:
Enlistment in the E-counselling list means that he/she is eligible for Admission. Ecounselling list will be generated on the basis of category, honours subjects, and intake
capacity. All reserved candidates shall be considered in unreserved list as well as reserved
list. If such a candidate is found eligible for admission in both lists and he/she gets
admission, he/she will be considered to have filled in the unreserved list.
SMS Alert:
Enlisted candidate in the E-Counselling list will get SMS alert. An applicant will get the
scope of viewing his/her status by logging into the admission portal.
Provisional Admission:
If an applicant finds any seat allotted to him /her in one subject opted for and he/she opts for
admission, he/she will pay Admission fee online. Instantly this choice will be locked in
his/her favour and he/she will get an SMS for provisional admission. The bank will inform
the system database about the payment.
Verification:
The payment document and admission document together will serve as a record for
provisional admission of the student. Provisional admission is to be ultimately approved by
the college on verification of testimonials.
The verification of testimonials will take place once regular class of the College starts.
Notice to that effect will be given in due course at the College website.
To approve his/her provisional admission, the candidate should reach the college with
original and two photocopies of all testimonials including reservation certificate for
verification by college authority once the above notice is given. However, if a candidate does
not make any contact with the college for verification of his / her testimonials and other
admission related documents within the stipulated time, then his / her admission will be
treated as cancelled.If any discrepancy is found during the verification of original
testimonials, the college authority will have the right to reject the admission of the
student.
The candidates treated as reserved by the Government of West Bengal will only be
considered. Reserved in other states but not included in the list approved by the Government
of West Bengal will not be considered under the reserved category.
Tie- breaking of grade points:
If multiple students have same GP up to 4 decimal places, following points are to be
considered sequentiallyi) Marks obtained at 10+2 level of the honours subject sought will be doubled to break a tie.
ii) Total marks of HS/equivalent examination will be considered, if the tie persists.
iii) Finally marks of 1st language will be considered.

Overview of the Form Fill-up:
Subject Combination:
B.A.Honours:
English(H): –Bengali or Sanskrit, History, Pol.Sc. or Philosophy
Bengali(H): - Sanskrit or English, Philosophy, Pol.Sc.

Sanskrit (H): - Bengali or English, History or Pol.Sc., Philosophy
Hindi (H): English, Pol.Sc., Philosophy
History (H): Pol. Sc., English, Sanskrit or Bengali
Pol.Sc. (H): Sanskrit or Bengali or English, History, Philosophy
Sociology(H): Pol.Sc., History, Bengali or English
Economics (H): Arts- Math., Pol.Sc., Bengali or English
Geography (H): Economics, Bengali, Pol.Sc.
Philosophy(H): Sanskrit or Bengali or English, History, Pol.Sc.
Music / Education: Usual Combination.
B.A. General:
Group-A: Sanskrit, History, Geography, Math, Bengali, English, Pol.Sc.
Group-B: Sanskrit, History, Geography, Math, Philosophy, Economics, Pol.Sc.
B.Sc. Honours:
Physics (H): Math., Chemistry, Electronics, Computer Science
Chemistry (H): Physics, Math, Electronics, Computer Science
Math.(H): Physics, Chemistry, Electronics, Computer Science
Zoology(H): Chemistry, Botany
Botany(H): Chemistry, Zoology
Electronics(H): Physics, Math.
Economics (H): Sc. Physics, Math., Statics
Geography(H): Economics, Math., Statistics
B.Sc. General:
1. Physics, Math., Chemistry / Electronics
2. Physics, Statistics, Math./Electronics
3. Economics, Math., Statistics
4. Chemistry, Zoology, Botany
5. Geography, Math., Statistics / Economics
B.Com. Honours:
1. Accounting Group(H): - Group-I, group-II, Group-III
2. Finance Group (H):- Group-I, group-II, Group-II
B.Com. General:
Group-I, group-II, Group-III, Group-IV-A, Group-IV-B
Documents required for Verification: (Submit one copy of each documents).
1. Application Form (Print out).
2. Fees Slip: (i) Payment of Application Fee (Two Copies).
(ii) Payment of Admission Fee (Two copies).
3. Original Documents: (i) Proof of Date of Birth.
(ii) Madhyamik or Equivalent Marksheet.
(iii) H.S. or Equivalent Marksheet.
(iv) Last School Leaving Certificate.
(v) Cast / PC Certificate (SC/ST/OBC-A/OBC-B/PC).
(vi) EWS/ Sports certificate
4. Provide e-mail id.

বি.এ / বি এস.বস / বি.কম প্রথম সসবমস্টার (বসবিবসএস) অনলাইন ভবতি
2020-2021
অনলাইন ভবতি প্রক্রিযা:
ওয়েবসাইযের নাম- onlineadmissionbrc.org.in
কেবলমাত্র এমন প্রার্থী যারা 2017, 2018, 2019 এবং 2020 কে উচ্চ-মাধ্যমমে(10 + 2) পাস েযরযে
এবং যারা মব.এ. / মব.েম / মব এস.মস পাস েযরমন োযের আযবেন মবযবচনা েরা হযব.
কয সেল আযবেনোরী H.S বা সমেু লয পরীক্ষা়ে 45% নম্বর কপয়েযে োরা আযবেন েরযে পারযব।
মেন্তু পাস কোযসরে কক্ষযত্র প্রােঃ এবং সন্ধ্যা শাখাযে আযবেন েরযে কেযল H.S এ েমপযক্ষ 45%
নম্বর এবং মেবা আর সন্ধ্যা শাখাযে আযবেযনর জনয H.S এ 50% নম্বর র্থােযে হযব।
অনাস এিং
ি
সেননরাল সকানসরি েনয পৃথক-পৃথক আনিদন করনত হনি।
প্রাতঃ, বদিা এিং সন্ধ্যা শাখার েনযও পৃথক-পৃথক আনিদন করনত হনি।
সমস্ত কযােয প্রার্থীযে ইন্টারযনযের মাধ্যযম অনলাইযন করজজযেশন েরযে হযব। করজজযেশনএ
োযত্রর মববরণগুমলর অন্তর্ুক্ত
ে েরা হযব। করজজযেশন সফল হযল আইমি এবং পাসও়োিে পাও়ো
যাযব।
োরপযর মসযেম স্ব়েংজি়ের্াযব সরক্রেনেশন ফী 300 োো জমা েরার জনয প্রার্থীর ই-চালান প্রোন
েরযব। যমে ফী জমা না েরা হ়ে োহযল আযবেন স্ব়েংজি়ের্াযব বামেল হযব।

Application Fee and Admission Fee once deposited at the time of
Admission are not refundable.
মবমর্ন্ন অনাস মবষয়ে
ে
আযবেন েরার জনয প্রয়োজনী়ে নূনযেম নম্বর কেমবল-১ এ কেখাযনা হয়েযে।
মবমর্ন্ন অনাস ে মবষয়ের জনয কমধ্া োমলোযে কেি পয়েযন্ট েণনা েরার জনয কমধ্া সূত্র এবং কসই
মবষ়ে গুমলর র্মেে ফী এর মাপোঠি ২ নম্বর কেমবযল উযেখ েরা আযে।
মবমর্ন্ন অনাস মবষ়ে
ে
এবং কজযনরাল মবষ়েগুমলর আসন সংখযা কেখাযনা হয়েযে কেমবল -৩ এ।
বধ্মান
ে
ইউমনর্ামসঠের
ে মসমবমসএস কোস অনু
ে
যা়েী মবষয়ের সমন্ব়ে েরা হযব।
মাধ্যমমে স্তযর মােেযসর % েণনা েরার জনয মাধ্যমমযের ঐজিে মবষয়ের নম্বর োড়া বামে নম্বযরর
মবযবচনা েরুন।
মসমবএসই এবং আইমসএসই (১০ম েযান্ডািে) কক্ষযত্র কবািে পরীক্ষার নম্বর যমে উপলব্ধ র্থাযে োহযল
চূ ড়ান্ত সমঠি পযন্ত
ে কযাে েরুন।
কবািে পরীক্ষার নম্বর উপলব্ধ না হযল ইনমেঠেউযের দ্বারা কেও়ো এবং সংমিি কবাযিের দ্বারা
অনুযমামেে নম্বর % েণনার কক্ষযত্র প্রযযাজয হযব,
যমে নম্বর প্রোন না েযর কেি পয়েন্ট (জজমপ) প্রোন েরা হ়ে,োহযল জজমপর রূপান্তরণ 100 পয়েন্ট
কেযলর উপর মর্মি েযর নম্বযর রূপান্তমরে েরযে হযব।
যমে নম্বযরর পমরবযেে েুঠে নম্বযরর করঞ্জএ কলোর কেি কেও়ো হ়ে, েযব কসই মনমেেি কেি সীমার মধ্য
মান মবযবচনা েযর % বার েরযে হযব।
উচ্চ-মাধ্যমমে স্তযর মােেযসর% েণনা েরযে, কবে ফাইর্ মবষয়ের নম্বর কযাে েরযে হযব।
মস.মব.এস.ই. এবং আইএসমস (১২ েযান্ডািে) কক্ষযত্র, ২ বা ১ ঠে র্াষা যা র্থােুে + 3 ঠে কেষ্ঠ ইযলমির্
মবষয়ের মবযবচনা েরুন।
যমে এেঠে র্াষা র্থাযে, েযব এঠে মদ্বগুন েযর কোোল মােেস েণনা েযরা।

কমধ্া োমলো, কেণী, অনাস মবষ়ে
ে
এবং আসন সংখযার মর্মিযে তেমর েরা হযব।
সেল সংরমক্ষে প্রার্থীযে অসংরমক্ষে োমলো এবং সংরমক্ষে োমলো েুযোযেই মবযবচনা েরা হযব।
যমে োই হ়ে কয এেঠে প্রার্থী উর়্ে োমলো র্মেের জনয কযােয পাও়ো যাযি এবং কস র্মেে হ়ে, েযব
োর র্মেে কে অসংরমক্ষে োমলোর্ুক্ত েরার মবযবচনা েরা হযব। এই কক্ষযত্র, োর নাম উর়্ে োমলো
কর্থযে মুযে কফলা হযব।
এেঠে আযবেনোরী লে ইন েযর োর আযবেযনর েযাোস কেখার সুযযাে পাযব এবং এসএমএস এর
মাধ্যযম
বরাদ্দ মবেল্পগুমল আযবেনোরীযে পািাযনা হযব।
যমে কোনও আযবেনোরী মনযজর কবযে কনও়ো মবষয়ে র্মেের আসন পা়ে, েযব কস আযবেন েরযে
মিে েরযব এবং োরপর এেঠে ই- চালান এবং এেঠে র্মেে নমর্থ পাযব। অমবলযম্ব োর পযক্ষ এই পেন্দ
লে েরা হযব
এবং কস অস্থা়েী র্মেের জনয এেঠে এসএমএস পাযব।
কপযমন্ট সম্পযেে মসযেম িাোযবস কে বযাংে জানাযব। কপযমন্ট নমর্থ এবং র্মেে িেুযমন্ট এেসযে
োযত্রর োযে অস্থা়েী র্মেে জনয এেঠে করেিে মহসাযব র্থােযব।
অস্থা়েী র্মেে সবযশযষ
ে
েযলযজর দ্বারা িাস শুরু হযল শংসাপত্র যাচাই েরার পর অনুযমামেে হযব।
প্রার্থীর অস্থা়েী র্মেে অনুযমােন েরার জনয, প্রার্থী কে মরজাযর্েশন সাঠেে মফযেে সহ সমস্ত শংসাপযত্রর
মূল এবং েুঠে ফযোেমপ মনয়ে মন়েমমে িাস শুরু হও়োর পর েযলযজ কপ ৌঁোযে হযব েযলজ
েেতপ
ে ক্ষ দ্বারা যাচাই েরাযনার জনয।
*যবদ সকাননা প্রাথী তার শংসাপত্র এিং অনযানয ভবতির সম্পবকিত নবথ যাচাই করার েনয
কনলনের সানথ বনর্াবরত
ি
সমনযর মনর্য,সকান সযাগানযাগ না কনর তনি তার ভবতি িাবতল
বহসানি গণ্য করা হনি এিং তার প্রাথীপদ পরিতী পযানযর
ি
ভবতির েনয বিনিচনা করা হনি
না।
যবদ মূল শংসাপত্র যাচাইনযর সময সকাননা বিষময পাওযা যায, তনি কনলে কতৃ প
ি নের
অবর্কার আনে
সয ঐ োনত্রর ভবতি প্রক্রিযা িাবতল করনি।
প্রর্থম কফযজর (1st Phase) র্মেের সম়োবমধ্ ২ মেন র্থামেযব।
কমধ্া োমলো এে মেন পযর আপযিে েরা হযব এবং অস্থা়েী র্মেে প্রজি়োর কফজ ২ শুরু েরা হযব।
মদ্বেী়ে কফযজর সম়েোল পূযবরে মযোই ২ মেন র্থােযব (অর্থাে
ে চেু র্থ এবং
ে
পঞ্চম মেন)।
েতেী়ে কফযজর এিমমশযনর কমধ্া োমলো সপ্তম মেযন আপযিে হযব
কমাে আসন সংখযা র্মেে না হও়ো পযন্ত
ে এই প্রজি়োঠে চলযে র্থােযব।
সমান সেড পনযন্ট টা- ভঙ্গ করার পদ্ধবত:
যমে এোমধ্ে প্রার্থীর জজমপ পযন্ত
ে 4 েশমমে স্থান পযন্ত
ে এে র্থাযে, োহযল মনম্নমলমখে পয়েন্টগুমল
কেযখ মবযবচনা েরা হযবi) সম্মামনে মবষয়ের 10 + 2 স্তযর প্রাপ্ত নাম্বার কে মদ্বগুন েযর োই র্ােযে হযব।
(ii) যমে েবুও োই র্থাযে োহযল এইচ এস এর কমাে নম্বর মবযবচনা েরা হযব।
iii) পমরযশযষ প্রর্থম র্াষাএ প্রাপ্ত নম্বর মবযবচনা েরা হযব।

