
 

ADMISSION PROCEDURE 
(ADMISSION WILL BE ONLY ON THE BASIS OF MERIT) 

 

ব ু রা, এই বছেরর ভিত স ূণ অনলাইেন হেব ই-কাউে িলং এর মাধ েম।  

1)27/5/2019 থেক  8/6/2019 এর মেধ  কেলজ website এ Online admission এ 

click করেত হেব 

2) Application Form যথাযথ ভােব পূরণ করেত হেব, িনেজর মাবাইল  ন র 

িদেয়।  আগামী িদেন  এই মাবাইল ন ের সব SMS যােব। 

3) যা যা document এবং photographs লাগেব, সই  সব তথ  স ঠকভােব upload 

করেত হেব। 

4) তারপর preview কের দখেত হেব সব িকছ ঠক আেছ  িকনা - স ঠক হেল  

agree কের form update করেত  হেব। 

5) Application Form এর printout িনেয় application number সযে  রাখেত হেব। 

6) এরপর, application fees Rs 150/- জমা  িদেত  হেব  online অথবা  challan এর 

মাধ েম Axis Bank (Maheshtala Branch) - সকাল 11টা থেক বলা 3 টর মেধ ।  

Application fees ছাড়া কান Application Form াহ  করা হেব না। 

8/6/2019 পয  application  জমা নওয়া হেব।  

7)10/6/2019 এ সকাল 10টায় মধা তািলকা কেলজ website এ কািশত হেব।   

8) মধা তািলকায় যারা selected হেব তারা SMS ও EMAIL পােব ভিতর িফ সরাসির 

Axis Bank-এ  িনিদ  িদেনর মেধ  জমা করার জন  ।  
 

Credit card, Debit card বা Netbanking এর মাধ েম টাকা জমা করা যােব। Online 

form এ আেবদন কের Offline-এ challan এর মাধ েমও সরাসির Axis  Bank-এ 

িগেয় টাকা জমা করা যােব সীিমত ভােব ধুমা  Axis Bank,Maheshtala Branch 

(মেহশতলা পৗরসভার পােশ ) এেস। টাকা জমা করার পর াস র িদন 

রিসদ িনেয় কেলেজ আসেত হেব এবং এরপর document verification-এর 

না টশ পােব। সময় মেতা verification না করােল admission confirm হেব না, 
উে  provisional admission যটা িছল তা বািতল হেব।  
 



 
এই বছর সকল  ছাট ভাই- বােনরা যারা য কেলেজই ভিতর আেবদন ক ক না 
কন তােদর উপেরা  িবষয় িল ছাড়াও এই িবষয় টও অবশ ই মাথায় রাখেত 

হেব য ফেম দওয়া তথ  যন স ূণ িনভল হয় । নেচৎ ভিত বািতল হেয় যােব - 

অন  কানও উপায় নই । তাই, অিত অবশ ই online form print নওয়ার পর 

সে  সে  খুঁ টেয় দেখ িনেত হেব কানও ভল আেছ িক না। ভল থাকেল 

তৎ নাৎ login কের তা correction কের িনেয় আবার fresh print িনেত হেব ও 

ভল print-টা িছঁেড় ফলেত হেব। পের 'সাইবার কােফ-র ভল' বলেল বা অন  

কানও অজহুাত িদেল তা াহ  হেব না। 

*সকল ছা ছা ীেদরেক এবং তােদর অিভভাবকেদর জানােনা হে  য কেলেজ 

ভিতর স ূণ য়া online এবং  । ভিতর জন   কেলেজ আসার কান 

েয়াজন নই। Website, email এবং  িনিদ  অধ াপকম লী সব রকম তথ  িদেয় 

সাহায  করেবন।* 

কবলমা  মধা'র িভি েত  মেহশতলা কেলেজ ভিত করা  হেব। 

 

Online Application 

1. Visit College website  www.maheshtalacollege.in 

2. Click on Online Admission (from 27.05.2019 to 08.06.2019)  

3. Please provide your own mobile number, which is important for further 
Admission Process 

4. Keep the Application Number safely after submission of your Application 
Form. All acknowledgements /communications will be sent via SMS to your 
Registered Mobile Number from time to time with reference to your 
Application Number.   

5. Print the Application Form 
 

Merit List publication 

 

 6. Merit List will be published on 10.06.2019 at 10.00 AM 



 
Admission 

 7. Please remember Admission Schedule and check the Published list of eligible 
candidates and Vacancy Position regularly. 

8. Candidate will be intimated through SMS to pay Admission Fees as per 
Vacancy Position and Candidate's Merit Position. 

9. Click on Online Admission (Click - Pay Admission Fee) and enter your 
Application Number to pay Admission Fees as per schedule mentioned  

 

ONLINE FORM FILL UP PROCEDURE IN BRIEF 

 

 1. Visit College website www.maheshtalacollege.in 

 2. Click on  Online Admission 

 3. Enter Personal data 

 4. Enter H.S or equivalent marks (all subject mentioned in marksheet) 

 5. Select Course 

 6. Select Subject Combination with AECC1 and LCC 2 (for BA General only) 

 7. Proceed 

 8. Fill up other information 

 9. Upload (in jpeg format) 

 a. Photo (50 KB) 

 b. Signature (50 KB) 

 c. Age proof (Admit Card/Certificate of Madhyamik or equivalent Examination, 
Birth Certificate) (Maximum 150 KB) 

 d. Marksheet of H.S. or Equivalent Examination (Maximum 150 KB) 

 e. Cast Certificate (If any) issued in favour of the applicant only (Cast Certificate of 



 
Guardian or Application Receipt of Cast Certificate will not be entertained)  
(Maximum 100 KB) 

 f. Physically Challenged Certificate (if any) (Maximum 100 KB) 

g. BPL Certificate (if any) (Maximum 100 KB) 

10. Preview and Agree 

 11. Update 

 12. Print the Application Form and remember the Application Number 

 13. Pay Application Fees Online 

Note: 1. Each Admission is provisional 

           2. For more information please click on “ADMISSION”  

 

 


