
UG (B.A. / B.Sc.) Admission Guidelines
Ananda Chandra College

Help Line Numbers:  8167746334 (during office hours only)

Email: admission.accjal@gmail.com

Guidelines for Application

(Application Dates: 18.07.22 – 05.08.22)

1. The applicants should first acquaint himself/herself with the relevant rules and regulations 

available on the college website before applying. Read the college prospectus for this.

আবে�দনকারীবেদর আবে�দন করার আবে� কবে�জ ওবে��সাইট থে�বেক প্রাসঙ্গি�ক নিন�মা��ী থেদবে� 
নিনবে� হবে�। আবে�দনকারীবেক এইজন্য কবে�বেজর প্রসবে ক্টাস থেদবে� নিনবে� হবে�।

2. The applicants should also check the eligibility criteria in his/her preferred subject on this 

webpage. 

আবে�দনকারীবেক একই ওবে��বে জ থে�বেক �ার নি�ষ� নিন�#াচবেনর উ যুক্ত থেযা�্য�া যাচাই কবের 
নিনবে� হবে�। 

3. The applicant has to click on the link “CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION” on the Home 

Page and a Log-in creation/ Registration form will be opened. 

আবে�দনকারীবেক থেহাম থে বেজ "CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION" ঙ্গি�ঙ্কটিবে� নি+ক করবে� 
হবে� এ�ং �ার ফবে�  ��-ইন / থেরঙ্গিজবে.শন ফম#টি �ু�বে�। 

a. NOTE: This Log-in/ Registration is only for the application process for the ensuing UG 

admission to Ananda Chandra College and has got no relation with University 

Registration or any other registration process. 

দ্রষ্ট�্য: এই ��-ইন / থেরঙ্গিজবে.শনটি থেক�� আনন্দ চন্দ্র কবে�বেজর স্না�কস্তবের ভনি�# র আবে�দন 
প্রঙ্গি7�ার থে8বে9 ঙ্গি7�াশী�, নি�শ্বনি�দ্যা�বে�র থেরঙ্গিজবে.শন �া অন্য থেকাবেনা থেরঙ্গিজবে.শন 
প্রঙ্গি7�ার সবে� এর থেকাবেনা সম্পক#  থেনই।  

4. Fill up the Log-in creation/ Registration form with utmost care. The information entered in 

this form can not be changed/ modified/ deleted/ edited in the future. 

অ�্যন্ত যত্ন সহ ��-ইন তৈ�নির / থেরঙ্গিজবে.শন ফম#টি  রূণ করবে� হবে�। এই ফম#টির ��্য ভনি�ষ্যবে� 
 নির��# ন / থেমাছা / সম্পাদনা করা যাবে� না।

5. In the log-in/ registration form you have to provide a mobile number. 

��-ইন / থেরঙ্গিজবে.শন ফবেম# একটি থেমা�াই� নম্বর নিদবে� হবে�। 

a. Ensure that it is applicant’s or guardian’s own phone number. 

এই থেফাননম্বরটি অ�শ্যই নিনশ্চিE� রূবে  আবে�দনকারীর �া �ার অনিভভা�বেকর নিনজস্ব থেফান 
নম্বর হবে� হবে�। 

b. This phone number will be used by the college to communicate with the applicant. 

এই থেফান নম্বরটি কবে�জ ক�H#  8 আবে�দনকারীর সবে� থেযা�াবেযাবে�র জন্য �্য�হার করবে�। 



c. Ensure that you keep this phone number active for the entire duration of study at 

Ananda Chandra College. 

আনন্দ চন্দ্র কবে�বেজ অধ্য�বেনর  ুবেরা সম�কাবে�র জন্য এই থেফান নম্বরটি সঙ্গি7� রা�বে� হবে�।

6. Once registered, the application number will be user ID and the date of birth of the 

applicant will be the password. 

এক�ার থেরঙ্গিজবে.শন হবে� থে�বে� অ্যানিJবেকশন নাম্বারটি আবে�দনকারীর ইউজার আইনিK এ�ং 
জন্ম�ানির�টি  াসও�াK#  হবে�। 

a. NOTE: Registration has to be completed using unique mobile number only.

দ্রষ্ট�্য: একটি থেমা�াই� নম্বর �্য�হার কবের শুধু এক�ারই থেরঙ্গিজবে.শন করা যাবে�। 

b. NOTE:  Forgotten application number can be searched using HS roll number.

দ্রষ্ট�্য: অ্যানিJবেকশন নাম্বার ভুবে� থে�বে� HS থেরা� নাম্বার �্য�হার কবের থেসটি থে�োাজা থেযবে�  াবের।

c. NOTE:  Mere filling up the registration form or creating the login credentials does not 

ensure complete application process. 

দ্রষ্ট�্য: শুধু থেরঙ্গিজবে.শন ফম#  রূণ করবে� �া ��-ইন তৈ�নির করবে�ই আবে�দন প্রঙ্গি7�া সম্পূণ# 
হবে� না। 

7. After registration process is over, the applicant has to go to the Application Section by 

clicking on “Click Here to Proceed” and enter the log-in credentials.

থেরঙ্গিজবে.শন প্রঙ্গি7�া থেশষ হও�ার  বের, আবে�দনকারীবেক “Click Here to Proceed” এ নি+ক কবের 
আবে�দন নি�ভাবে� থেযবে� হবে� এ�ং ��-ইন-এর ��্যগুঙ্গি�  ূরণ করবে� হবে�।  

8. In the  Application Section, the applicant should fill up all the relevant data. 

আবে�দনকারীবেক আবে�দন নি�ভাবে� নি�বে� সমস্ত প্রাসঙ্গি�ক ��্য  ূরণ করবে� হবে�।  

a. NOTE: There are several Tabs over which an applicant has to fill the data.

দ্রষ্ট�্য: থে�শ কবে�কটি ট্যা� রবে�বেছ থেযগুঙ্গি� আবে�দনকারীবেক প্রবে�াজনী� ��্য নিদবে�   রূণ 
করবে� হবে�।  

b. Applicants are suggested to consult “CBCS Subject Guidelines” in the Prospectus to 

properly fill up the preferred subject combinations. 

আবে�দনকারীবেদর  ছবেন্দর নি�ষ�গুঙ্গি� �াছাই-এর জন্য প্রসবে ক্টাবেস থেদও�া “CBCS Subject 

Guidelines” অনুসরণ করবে� হবে�।  

c. If any candidate does not have a ration card or does not know the ration card category, 

he/she may choose “AAY” option in the ration card section. In that case uploading of 

scanned copy of the ration card will not be mandatory.

থেকান আবে�দনকারীর থেরশন কাK#  না �াকবে� �া থেরশন কাবেK# র ক্যাটা�নির জানা না �াকবে�, থেস 
থেরশন কাK#  অ শবেন “AAY” নিন�#াচন করবে�  াবের। এবে� কবের �াবেক থেকান প্রকার থেরশন 
কাবেK# র কনি  আ বে�াK করবে� হবে� না।

9. The data filled in Application Section can be edited after log in with valid credentials (Not 

the registration section data). 

�� ইন করার  বের অ্যানিJবেকশন নি�ভাবে� ঙ্গি�নি�� ��্যানিদ (�বে� থেরঙ্গিজবে.শন নি�ভাবে�র ��্য ন�) 

সম্পাদনা করা থেযবে�  াবের। 

10. On successful completion of the application form, the applicants may submit the form after

paying the requisite application fees. The candidate may also take a print out of the form 



and the challan of the application fees. 

আবে�দন ফম#টি সম্পূণ#ভাবে�  রূণ করার  বের আবে�দনকারী প্রবে�াজনী� আবে�দনমূ�্য প্রদাবেনর 
মাধ্যবেম ফম#টি জমা নিদবে�  াবেরন। �ার বের প্রা�Rবেক ফবেম#র ও আবে�দনমূবে�্যর চা�াবেনর ঙ্গিপ্রন্ট 
নিনবে� হবে�।    

a. NOTE:  Incomplete applications will NOT be considered for Merit List.

দ্রষ্ট�্য: অসম্পূর্ণ� আবে
দনগুলি� মে�ধা তালি�কার জন্য বি
বে
বি�ত হবে
 না।

b. NOTE:  Application form number can be retrieved by clicking on search your form 

number।
দ্রষ্ট�্য: “search your form number” নি+ক কবের আবে�দন করা ফম# নম্বরটি  ুনরুদ্ধার করা 
থেযবে�  াবের। 

Provisional Merit List

(To be published on 11.08.22)

1. The College will publish provisional merit lists for all subjects/ program courses for all valid 

applicants on the scheduled date.

কবে�জ নিনধ#ানির� �ানিরবে� সমস্ত তৈ�ধ আবে�দনকারীবেদর জন্য স� নি�ষ� / থেপ্রাগ্রাম থেকাবেস#র অস্থা�ী 
থেমধা �াঙ্গি�কা প্রকাশ করবে�। 

a. Note: Candidates are strongly advised to check the schedule of admission process 

published in the website.

দ্রষ্ট�্য: প্রা�Rবেদর ওবে��সাইবেট প্রকানিশ� ভনি�#  প্রঙ্গি7�ার সম�সূনিচ নিনশ্চিE�ভাবে� �8 রা�ার 
জন্য নিনবেদ#শ থেদও�া হবেX।     

2. If any candidate has got any doubt/ clarification/ mistakes regarding the provisional merit 

list, he/she should send an email to admission.accjal@gmail.com detailing the issue/ 

problem within specified date & time. 

যনিদ থেকাবেনা প্রা�R অস্থা�ী থেমধা �াঙ্গি�কা নিনবে� সবেন্দহ �াবেক / অস্পষ্ট�া �াবেক/ ভু� থে বে� �াবেক 
�বে� থেস থেযন নিননিদ# ষ্ট �ানির� ও সমবে�র মবেধ্য সমস্যার নি�শদ নি��রণী নিদবে� 
admission.accjal@gmail.com এ একটি ইবেম� থেপ্ররণ কবের কবে�জ ক�H#  8বেক জানা�। 

a. Last date for correction: 14.08.22 upto 3 PM.

সংবেশাধবেনর সম�সীমা:  14.08.22 বি
কা� 3 টা অ
বিধ।

b. Note: No email / phone-call regarding merit list after the stipulated timelines will be 

entertained. 

দ্রষ্ট�্য: নিনধ#ানির� সম�সীমার  বের থেমধা �াঙ্গি�কা সম্পনিক# � থেকাবেনা ই-থেম� �া থেফান গ্রাহ্য হবে� 
না। 

Final Merit List

(To be published on 16.08.22)

1. A Master Merit list containing the rank of all candidates will be published by the college.

কবে�জ সক� প্রা�Rর rank সহ একটি ম�ূ থেমধা �াঙ্গি�কা প্রকাশ করবে�। 



2. Admission process takes place in several phases. 

ভনি�#  প্রঙ্গি7�া অবেনকগুঙ্গি�  বে�# সং�ঠি� হবে�। 

3. There will be admission merit lists for each phase. 

প্রনি�টি  বে�# ভনি�# র থেমধা�াঙ্গি�কা প্রকানিশ� হবে�। 

4. Candidates securing a place in a particular merit list has to look for his/ her name in the list 

and click on the admit button corresponding to his/ her name for admission. 

প্রা�Rবেক নিননিদ# ষ্ট থেমধা�াঙ্গি�কা� নিনবেজর ভনি�#  নিনশ্চিE� করার জন্য �াঙ্গি�কা� নিনবেজর নাবেমর  াবেশ 
অ�ঙ্গিস্থ� Admit Button নি+ক করবে� হবে�।  

5. The candidate will have to login using the application number and date of birth. 

প্রা�Rবেক ��-ইন করার জন্য অ্যানিJবেকশন নম্বর ও জন্ম�ানির� �্য�হার করবে� হবে�।

6. Once logged in, the payment page will be opened and the candidate has to pay the 

requisite fee to get provisionally admitted. 

এক�ার ��-ইন করার  বের থে বেমন্ট  Hষ্ঠাটি �ুবে� যাবে� এ�ং প্রা�Rবেক শত�সাবে�বে  ভবিত� র জন্য 
প্রবে�াজনী� ঙ্গিফ প্রদান করবে� হবে�। 

a. All admissions MUST be treated provisional subject to University approval. 

স�স্ত ভবিত�  বি
শ্ববি
দ্যা�বে$র অনুবে�াদন সাবে� । 

b. The admission schedule of all merit lists and duration is published in the Admission site 

at the beginning. Candidates are required to carefully note the dates and admission 

timelines.

ভনি�# র থেমধা �াঙ্গি�কা এ�ং সম�সূনিচ প্র�বেমই ভনি�# র সাইবেট প্রকানিশ� �াকবে�। প্রা�Rবেদর ভনি�# র 
সম�সীমা এ�ং �ানির� মবেন রা�বে� হবে�।  

c. If any schedule is missed by the candidate, he/she will be treated as “chance lost” and 

NO CLAIM regarding admission will be entertained afterwards.

যনিদ নিননিদ# ষ্ট থেমধা�াঙ্গি�কার সম�সীমা উত্তীণ# হবে� যা� �বে� ওই থেমধা�াঙ্গি�কার মাধ্যবেম প্রা�Rর 
ভনি�#  হও�ার স� সুবেযা� থেশষ হবে� যাবে�। এর র �ার থেকাবেনা ভনি�# র দানি� গ্রাহ্য হবে� না।  

d. The College tries its best to send SMS and/or email to candidates securing a berth in the

particular merit lists, but SMS / email may fail due to various technical/ network issues. 

Hence the college does not guarantee delivery of SMS /email to each and every 

candidate. 

থেমধা�াঙ্গি�কা� সবুেযা�প্রাপ্ত প্রা�Rবেদর এসএমএস �া ইবেম� থেপ্ররবেণর য�াসাধ্য থেচষ্টা কবে�জ 
করবে�,  নিকন্তু নি�নিভন্ন প্রযুঙ্গিক্ত�� / থেনটও�াক#  সমস্যার কারবেণ এসএমএস �া ইবেম� থেপ্ররবেণর 
�্য�স্থা �্য�# হবে�  াবের �াই কবে�জ প্রনি�টি  রী8া�Rর কাবেছ এসএমএস �া ইবেম� থে ৌঁছাবেনার 
অ�ীকার কবের না। 

e. Thus Candidates are asked to carefully watch each admission merit list without fail.

স�ুরাং প্রা�Rবেদর অ�শ্যই ভনি�# র প্রনি�টি থেমধা �াঙ্গি�কা যত্নসহকাবের থেদ�বে� ��া হবেX।



Transfer

1. Transfer means change of course of study. This is available during the admission process 

only. 

Transfer ��বে� নি�ষ� �া থেকাস#  নির��# নবেক থে�াঝাবেনা হবেX।এই সুনি�ধা শুধু ভনি�# র  দ্ধনি� 
চ�াকা�ীন চা�ু �াকবে�। 

2. An already admitted candidate may proceed for transfer to another course in the 

subsequent phases, provided he/ she secures a chance in that course. 

ইনি�মবেধ্য থেকাবেনা থেকাবেস# ভনি�#  হও�া প্রা�R  র��R  য#াবে� অন্য থেকাবেস# স্থানান্তবেরর জন্য অগ্রসর 
হবে�  াবের যনিদ থেস থেসই থেকাবেস# সবুেযা�  া�।

3. The candidate has to Click on the Transfer button against his/ her name in the merit list, 

login and pay the requisite fees.

প্রা�Rবেক থেমধা �াঙ্গি�কা� �ার নাবেমর  াবেশ �াকা Transfer �াটবেন নি+ক করবে� হবে�, ��-ইন করবে� 
হবে� এ�ং প্রবে�াজনী� ঙ্গিফ প্রদান করবে� হবে�।

a. Note: Once transferred, the previous admission will be cancelled and the candidate will 

not have any claim whatsoever for any seat of the earlier admission.

দ্রষ্ট�্য: এক�ার স্থানান্তনির� হবে� থে�বে�  ূ�#��R ভনি�#  �ানি�� হবে� যাবে� এ�ং প্রা�Rর আবে� ভনি�#  
হও�া আসবেনর জন্য থেকাবেনা দানি� �াকবে� না।  

Cancellation of Admission

1. If any candidate wants to cancel his/ her admission from the college, he/she has to click on

the Cancel Your admission Link. 

থেকানও প্রা�R যনিদ কবে�জ থে�বেক �ার ভনি�#  �ানি�� করবে� চা�, �বে� �াবেক "Cancel Your 

admission” নি+ক করবে� হবে�। 

a. NOTE:  The candidates have to provide the Bank details at the time of cancellation. The 

admission fees less the stipulated fees (as per UGC guidelines & state Government 

rules) will be refunded to this Bank account as early as possible. 

দ্রষ্ট�্য: ভনি�#  �ানি�� করার সম� প্রা�Rবেদর �্যাবেঙ্কর নি�শদ নি��রণ নিদবে� হবে�। ভনি�# প্রঙ্গি7�া �া�দ
নিনধ#ানির� ঙ্গিফ থেকবেট নিনবে� �ানিক টাকা (UGC এ�ং রাজ্য সরকাবেরর নিন�মা��ী অনুযা�ী) য� 
শীঘ্র সম্ভ� প্রদত্ত �্যাঙ্ক অ্যাকাউবেন্ট থেফর� থেদও�া হবে�। 

b. NOTE: Once cancelled, the candidate will not have any claim whatsoever for any seat of

the said admission. 

দ্রষ্ট�্য: প্রা�Rর ভনি�#  এক�ার �ানি�� হবে� থে�বে�  �ূ#��R ভনি�# র থেকাবেনা আসবেনর জন্য থেকাবেনা 
দানি� �াকবে� না।   

 

Please follow Mandatory Disclosure at http://accadmission.net/indexman.php


