
ভিত সং া  সাধারন তথ সমুহঃ 

 

১. ধুমা  অনলাইন আেবদনপ  ও অনলাইন পেম  াহ  হেব। 

২. ভিতর জন  অনলাইন আেবদনপ  নওয়া  হেব ১৮.০৭.২০২২ তািরখ থেক এবং চলেব 
০৫.০৮.২০২২ রা  ১১.৫৯ িমিনট পয । 

৩. অনলাইন ফম পূরেণর জন  দয়া কের িন িলিখত কেলজ  ওেয়বসাইট ল  ক ন- 

www.bethuacollege.in এবং www.bethuadaharicollege.co.in . 

৪. সরকাির িনয়ম অনযুায়ী অনলাইন আেবদন পে র জন  কান টাকা লাগেব না। 

৫. ভিতর িনয়মাবিল মেন একজন ছা  বা ছা ী এেকর অিধক িবষেয় আেবদন করেত পারেব। 

৬. অনলাইন ফম পূরেণর আেগ দয়া কের িনেদশাবলী ভাল কের পেড় িনন। 

৭. িভসনাল মধাতািলকা ০৮.০৮.২০২২ তািরখ বলা ৩.০০ টার সময় কািশত হেব। 

৮. মধাতািলকাই কান ভল থাকেল আেবদনকারীরা ভল সংেশাধেনর জন  ০৮.০৮.২০২২ থেক 
১২.০৮.২০২২ বলা ২.০০ টা পয  আেবদন করেত পারেব। 

৯. চূড়া  মধাতািলকা ১৪.০৮.২০২২ তািরখ বলা ১.০০ টার সময় কািশত হেব। 

১০. থম পযােয়র ভরিতর জন  ১৬.০৮.২০২২ তািরখ ভিতর অডার দওয়া হেব। 

১১. ১৭.০৮.২০২২ তািরখ থেক পযায় িমক ভােব ভিত  হেব। 

১২. ফম পূরেণর সময় আেবদনকারীরা অবশ ই তােদর বধ মাবাইল না ার এবং ইেমইল আইিড দেব। 

১৩. আেবদনকারীেদরেক তােদর মধাতািলকাই ান এবং পূণ তািরখ সমহূ SMS এর মাধ েম 
জানােনা হেব। 

১৪. িনবািচত আেবদনকারীেদর ভরিতর জন  েয়াজনীয় ভিত Fees স র অনলাইন প িতেত জমা 
করেত হেব। 

১৫. ভিত সং া  সম  িবষেয় Admission Sub-Committee এর িস া  চূড়া  বেল িবেবিচত 
হেব। 

 

হ লাইনঃ ৯১৪৪৪৯২৫৬৭, ৯১৪৪৪৯২৫৬৮ ( সকাল ১০.০০ টা থেক িবকাল ৫.০০ টা পয )। 

 



Bethuadahari College 

NAAC Accrediteded with ‘B’ Grade 

Affiliated to University of Kalyani 

P.O- Behuadahari:  P.S- Nakashipara, Nadia    

Website: www.bethuacollege.in 

ADMISSION OPEN TO B.A./B.COM HONS & PROGRAMME 

SESSION:  2022-2023 

 

GENERAL INFORMATION: 

1. Only online application and online payments are allowed. 
2. Filling up of online application form for admission will start from 18 July 2022 and it will be 

closed on 5 August 2022 at 11:59 pm. 
3. For online form fill up, please visit College website:  www.bethuacollege.in and 

www.bethuadaharicollege.co.in . 
4. No application fees required as per Government rules. 
5. One may apply in more than one subject following the eligibility criteria mentioned in the 

admission norms. 
6. Please read the instructions carefully before filling up the form(s). 
7. Provisional merit list will be published on 08.08.2022 at 3:00pm. 
8. Candidates may apply for rectification in the Merit List (if any) on and from 08.08.22 to 12.08.22 

up to 2:00pm. 
9. Final merit list will be published on 14.08.2022 at 1:00pm.  
10. Admission order will be issued on 16.08.2022 for First Phase admission. 
11. Admission will be commenced on and from 17.08.2022 phase wise.  There will be several phases 

for admission. 
12. Candidates must provide their own valid Mobile number and authentic Email Id while filling up 

the form. 
13. Candidates will be notified merit position and important dates through SMS. 
14. Selected candidates will have to submit requisite admission fees in online mode immediately 

for taking admission. 
15. The decision of the College Admission Committee will be considered as the final one for the 

whole admission procedure. 
 

HELPLINE: 9144492567, 9144492568(10:00AM TO 5:00PM) 


