ছাতনা চ ীদাস মহািবদ ালয়
ছাতনা চ ীদাস মহািবদ ালেয় অনলাইন ভিতর িনয়মাবিলঃ ২০২১-২২
* উ -মাধ িমক পরী ায় ২০১৯ , ২০২০ ও ২০২১ সােল উ ীণ ছা -ছা ীেদর অনলাইেন ফমিফল-আপ করার সু েযাগ থাকেব। ২০১৯ সােলর পূ েব উ মাধ িমক পাশ করা ছা -ছা ীরা আেবদন করেত পারেব না। সরকাির িনেদশ অনু যায়ী যতিদন না
অিভভাবক ভিতর জন মহািবদ ালেয় আসেবন না। কািভড-১৯এর কারেণ মহািবদ ালয় ব
বাধ তামূ লক স

ে তার

াস

হে ,ততিদন পয

কান ছা -ছা ী বা

থাকার িনেদশ থাকেল ছা -ছা ীেদর অনলাইন

হায়াটসঅ াপ ন র িট এবং ইেমইল এে স মহািবদ ালয় ব বহার করেব। কান কারেন ছা -ছা ী অনলাইন

দ

পারেলও তােক অনলাইন মাধ েম পরী া িদেত হেত পাের স

ে

তার কােনা অিভেযাগ

াহ হেব না। ভিত সং া

াস করা

াস করেত না

কান সমস া থাকেল িন িলিখত

হ লাইেন যাগােযাগ করা যােব। হ লাইন নং : ৯৪৭৫৫৮৫৫১৮, ৯৬১৪৩৮০৯০১, ৯৯৩৩৬১১৭৮৮, ৯০০৭৯৩৩৮০৫, ৭০০১১৩৮৩৯৮, ৭৭৯৭৭১৫২৫১।
সকাল 10:00(A.M) থেক িবেকল 3:00 (P.M) পয হ লাইনএ ফান করা যােব। পেম সং া কান ভুল হেল 9475585518 এই ফান ন াের
হায়াটসঅ ােপ নিথ
* ভিত সং া

দান করেত হেব এবং উ েরর অেপ া করেত হেব।

যাবতীয় তথ ও তার সংেশািধত

প ছাতনাচ ীদাস মহািবদ ালেয়র ওেয়ব-সাইট www.ccmahavidyalaya.in, www.ccmv.in অথবা

www.ccmahavidyalaya.webnode.com ত পাওয়া যােব। তেব অনলাইেন ভিত পি য়ািট স

হেব www.ccmahavidyalaya.in –এই ওেয়ব

সাইেট।
* বাঁকুড়া িব িবদ ালেয়র িনেদশ অনু যায়ী উ -মাধ িমক পরী ায় ৪৫ শতাংশ ন র থাকেল অনােস আেবদন করা যােব।
* ছাতনা চ ীদাস মহািবদ ালেয়র ওেয়ব-সাইট www.ccmahavidyalaya.in এ আগািম ০২/০৯/২০২১ থেক ভিত সং া
*

থম মধা তািলকা

পাটাল চালু থাকেব।

কািশত হেব ২/০৯/২০২১ িবকাল ৪ টায়। মধা তািলকায় কনফােম থাকা ছা -ছা ীেদর িনিদ সমেয়র মেধ িবষয় িনবাচন কের

অনলাইেন ভিতর িফ জমা করেত হেব। ভিতর জন িনিদ সময় পিরেয় গেল আর ভিত হওয়া যােব না।
* ি তীয় মধা তািলকা

কািশত হেব ৭ িদন পর।

থম ও ি তীয় মধা তািলকা

কািশত হওয়ার পর

িত িতন িদন অ র একিট কের মধা তািলকা

কািশত হেব। তেব মধা তািলকার জন ছা ছা ীেদর মহািবদ ালেয়র ওেয়ব-সাইট www.ccmahavidyalaya.in দখেত হেব।
* অনাস কােস ভিতর িফ ২৬৫০ টাকা এবং পা াম কােস ভিতর িফ ২৩০০ টাকা। িব িবদ ালয় িনধািরত রিজে শনিফ,এনেরালেম িফ,
াটস িফ বা
েসিসংিফ এর মেধ অ ভু করা হয়িন। িব িবদ ালেয় নাম নিথভু করার সময় রিজে শন বা অন ান িফ িব িবদ ালয় যা ধায করেব তা পৃথকভােব
দান করেত হেব। এছাড়াও

নওয়া হেব, যা ছা ছা ীেক অনলাইেন
করেত হেব যা
st

িত সেম াের ছা ছা ীেদর িব িবদ ালয় িনধািরত Examinination fee

দান

িত সেম াের পরী ার পূ েব িব িবদ ালয় জািনেয় দেব।

* 1 semester পরী ার পর 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th semester এ
* 2nd , 4th and 6th

েত ক ছা ছা ীেক ভিত হেত হেব এবং enrolment করেত হেব ।

সেম াের অনাস কােস ভিতর িফ ৮৫০ টাকা এবং পা াম কােস ভিতর িফ ৭০০ টাকা। এছাড়াও ছা ছা ীেদর িব িবদ ালয়

িনধািরত Examinination fee, enrolment fee, processing fee পরী ার পূ েব

দান করেত হেব যা

িত সেম াের পরী ার পূ েব িব িবদ ালয়

জািনেয় দেব।
* 3rd and 5th সেম াের অনাস কােস ভিতর িফ ২০৫০ টাকা এবং পা াম কােস ভিতর িফ ১৮৫০ টাকা। এছাড়াও ছা ছা ীেদর িব িবদ ালয়
িনধািরত Examinination fee, enrolment fee, processing fee পরী ার পূ েব

দান করেত হেব যা

িত সেম াের পরী ার পূ েব িব িবদ ালয়

জািনেয় দেব।
* ভিত হওয়া ছা -ছা ীরা দু ই বার অনােসর িবষয় এবং দু ই বার পা ােমর িবষয় পিরবতেনর সু েযাগ পােব। কান ছা বা ছা ী সু েযাগ পেয়ও যিদ ভিত না
হয় বা অনলাইন পেম
ধু মা অিতির
*

না কের, তাহেল স ঐ িবষেয় আর সু েযাগ পােব না। পা ােম ভিত হেয় থাকা কান ছা

বা ছা ী পের অনােস সু েযাগ পেল

িফ িদেয় ভিত হেত পারেব।

থম বেষর অথাৎ ১ম সেম াের ২০২১-২২ িশ াবেষ যারা ভিত হেব তােদর ভিতর সময় অনলাইেন ভিত ফী

দান করেত হেব।

িতিট মিরট িল

দান করার জন । ভিতর ফী স ূ ণ ফরত যাগ নয়। ভিত হওয়ার ১ মােসর মেধ ফরেতর

কািশত হবার পর ছা ছা ীরা ২ িদন সময় পােব ভিত ফী

ি য়া স ূ ণ েপ ব

জন আেবদন করেল কেলজ তা িবেবচনা করেব এবং ভিত

হওয়ার ৩ মােসর মেধ ১০০০ টাকা ফরত দেব। বািক টাকা ফরত

যাগ নয় ।
*

িতিট িবষেয়র (অনাস ও পা াম) িনিদ িসট www.ccmahavidyalaya.webnode.com – এই ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব।

* ফমিফল-আেপর সময়
মাধ েমই যাবতীয় িব ি

িতিট ছা -ছা ীেদর িনজ
প ছােব।

* ছা ীেদর অিত অবশ ই কন া
*

াস

ইেমল আই.িড, ফান নং, ওয়াটসঅ াপ নং অবশ ই িদেত হেব। কারণ পরবতী িতন বছর এ িলর

আই. িড িদেত হেব।

হওয়ার সময় মাধ িমক, উ -মাধ িমক পরী ার যাবতীয় অিরিজনাল

মানপ ও অন ান (Admit card and Marksheets of MP and HS,

Caste Certificate, Income certificate <48000 , Voter and Adhar Card) এবংেরিজে শন ও ভিত িফ- এর অনলাইন পেম
ভিরিফেকশন হেব। সই সময়

িতিট

মাণপে র

আউট মহািবদ ালেয় জমা িদেত হেব।এে ে

চালান

- ত িয়ত (Self Attested) জর , দু ই কিপ পাশেপাট মােপর ফেটা এবং অনলাইন ফেমর ি

কান রকম

িট

মািণত হেল ভিত বািতল হেয় যােব।
********

ভৃিত
-

