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HOW TO APPLY/ ADMISSION PROCEDURE

Website : www.coochbeharcollege.org.in
Students will be admitted through online system (E-Counselling mode) in this academic session (2019-20.
The following steps /rules to be followed strictly for applying to any course and for admission.
STEPS FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION FORM & ONLINE ADMISSION
Step1:
•
Step2:
•
•
•
•
•

Step3:
•

Step4:
•
•
Step5:
•
•
•

Candidate seeking admission in Cooch Behar College must apply online only on the COOCH BEHAR COLLEGE
website on and from 03/06/2019. website: www.coochbeharcollege.org.in.

The candidate seeking admission must first go through the terms and conditions of admission and click on "I
Agree" button and then move on to the next page.
In Cooch Behar College website a candidate seeking admission should click on the “Online Admission 2019”
button.
Then the candidate should click on "APPLY ONLINE" button and will get four options (APPLY IN HONOURS/
APPLY IN PROGRAM (GENERAL) / APPLY IN BBA / APPLY IN BBM).
After clicking those buttons admission page will be opened.
The candidate should upload the scanned copy of 50 KB size image and all the necessary documents in JPG
format of not more than 200 KB (M.P Admit card/Certificate, H.S Mark sheet, Caste Certificate , P.H Certificate,
Sports Certificate) for admission.

After filling up the form, the candidate will receive a username and password through registered mobile
number. Incomplete form will not be accepted. After successful submission of the form, candidate will get
payment option" online payment".
In online payment, candidate can pay through debit card, credit card and net banking.
If any candidate fails to pay fees at the time of form fill-up, then they can pay the fees through the
username and password in Re-payment Login option .

Candidate who is successfully registered and paid registration fee will only be considered in selection
process.
Candidates whose names are in merit list will go through an automated E-counselling process.
Candidates who are selected will be informed through message sent on their registered mobile number. The
names of selected candidates, eligible for admission will also be displayed on the college website phase wise.

Step6:
•

After receiving the message and/or after publication of such list of selected candidates in the college website,
candidates have to pay their provisional admission fees again through the username and password followed by
the same online procedure.

Step7:
•
•
•

After the payment of the provisional admission fees, the candidate must fill-up Anti-Ragging form and print the
form by clicking on Anti-Ragging button which is given in the online admission website.
Then lastly, the candidates have to be present for classes on the scheduled date which will be displayed on the
college website, and at that time verification of their original documents will be done.
A candidate getting chance of admission to a course of his/her second choice, should first cancel the
admission to his/her course of first choice.

অনলাইন (Online) পিতেত ফম পূরণ ও ভিত িয়ার িনয়মাবলীঃ২০১৯-২০ িশ'াবেষ )কাচিবহার কেলেজ ভিতর জন. েত.ক ছা0ছা0ীেক অবশ.ই অনলাইন পিতেত
আেবদনপ0 পূরণ করেত হেব। স4ূণ ই-কাউে6িলং পিতেত ভিত িয়া স48 হেব। িব:ি; অনুসাের =াস
>?র িদন ছা0ছা0ীেদর কেলেজ অবশ.ই উপি@ত হেত হেব।
অনলাইন (Online) পিতেত আেবদন প0 জমা )দবার পদে'প সমূহঃStep 1(ধাপ-১)
 )কাচিবহার
কেলেজ
ভিত
হেত
ইEুক
ছা0-ছা0ীেদর

থেম

কেলেজর

ওেয়বসাইট

www.coochbeharcollege.org.in এ িগেয় ০৩/০৬/২০১৯ তািরখ )থেক Online পিতেত ফম পূরণ কের
েয়াজনীয় নিথ সহ Submit করেত হেব।
Step 2(ধাপ-২)
• ছাছাীরা কাচিবহার কেলেজর ওেয়বসাইেটর পজ খুেল Term and Condition "I Agree" কের Online
Admission-2019 বাতাম8র ওপর ি9ক করেল অনলাইেন ভিত= র পৃ?া (Page) খুেল যােব।
• এরপর APPLY ONLINE বাতাম8র ওপর ি9ক করেত হেব। এখােন চার8 বাতাম পরপর আসেব APPLY IN
HONOURS / APPLY IN PROGRAM (GENERAL) / APPLY IN BBA / APPLY IN BBM. ছা-ছাীেদর
ইেL অনুসাের িনিদ= M বাতােম ি9ক করেল অনলাইন ভিত= র পজ খুেল যােব।
• আেবদনকারীেক ২০০ কিব মােপর Oেয়াজনীয় কাগজপ(M.P. Admit/ Certificate, H.S. Mark sheet, Caste
Certificate) আপেলাড করেত হেব। সেX ৫০ কিব সাইেজর ছিব অবশ[ই আপেলাড করেত হেব।
Step 3(ধাপ-৩)
• িনিদ= M ফম= পূরণ করার পর ছা-ছাীেদর দওয়া মাবাইল ন`ের এক8 "USER ID" এবং "Password" পােব।
• তারা(*) িচিcত dানeিল পূরণ করা বাধ[তামুলক। অসfূণ= আেবদনপ গৃহীত হেব না।
• ফম=8 সফলভােব জমা(Submit) দবার পর কবলমা Online Payment Option এ িগেয় ফেম=র টাকা জমা
িদেত পারেব।
Step 4(ধাপ-৪)
 Online payment পiিতেত ছা-ছাীরা ডিবট কাড=, jিডট কাড=, এবং নট ব[ািkং এর মাধ[েম টাকা জমা
করেত হেব।
 কান ছা-ছাী যিদ ফম= পূরেণর সময় Online payment করেত না পাের তাহেল পুনরায় Re-Payment
Option এ িগেয় "USER ID" এবং "Password" ব[বহার কের টাকা Payment করেত পারেব।

Step 5(ধাপ-৫)
 য সমm ছা-ছাী "Application Fee" এর টাকা সহ সফলভােব আেবদনপ জমা করেব তারাই কবল ভিত= র
Oিjয়ার মধা তািলকায় dান পােব এবং ভিত= র সুেযাগ পােব।
মধা তািলকায় থাকা ছা-ছাীরা oয়ংিjয় ই-কাউেqিলং (E- counseling) Oিjয়ার মেধ[ িদেয় কেলেজ
ভিত= হেব।
 চূ ড়াs মধা তািলকায় থাকা ছা-ছাীেদর নাম মাবাইল ন`ের SMS Message এর মাধ[েম জানােনা হেব।
এছাড়া সমm ই-কাউেqিলং এর তািলকা কেলেজর ওেয়বসাইেট Oকাশ করা হেব।



Step 6 (ধাপ-৬)
• মধা তািলকায় নাম Oকািশত হবার পর বা SMS Message পাওয়ার পর কবলমা অনলাইন পiিতেতই
"USER ID" এবং "Password" ব[বহার কের Fee জমা িদেয় কেলেজ ভিত= Oিjয়া সfw করেত হেব।
Step 7(ধাপ-৭)
• ভিত= Oিjয়া সfw হওয়ার পর Online Website এ িগেয় Anit-Ragging Button এ ি9ক কের ফম=8 পূরণ
করার পর Submit বাতাম ি9ক কের জমা করেত হেব। 9ােস Phisical Verification এর িদন Original
Document এর সেX জমা িদেত হেব।
• কেলেজর অেয়বসাইট এ Oদ| না8শ দেখ িনিদ= M িদেন সমm Document ও Anit-Ragging ফম= সহ 9ােস
উপিdত হেত হেব।
•

এক8 িবষেয় এই কেলেজ ভিত= হেয় যাবার পর ি~তীয়

কান িবষেয় ভিত= হেত চাইেল পূব=বত ভিত= E-

Counselling List থেক Cancelled কের নতু ন ভিত= র টাকা জমা িদেত হেব।
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