
খড়গপুর কলেজ 

 ভর্তির ভভর্রর্িলকশন (র্নলে উলেখ করা হল়েলে) র্নম্নর্ের্খত সম়েসূেী অনুযা়েী 22.09.2021 

তারিখ ভেলক শুরু হলে। ভয সকে র্শক্ষােী ভর্তি র্ি প্রদান কলরলো  তালদর অেশযই সম়েসূেী অনুযা়েী 

প্রল়োজনী়ে কাগজপত্র সহ কলেলজ উপর্িত োকলত হলে। যর্দ ভকউ র্নর্ িার্রত তার্রলখ আসলত না 

পালরা তলে তালক 22.09.2021 তার্রলখর আলগ kgpcollegeadmission2021@gmail.com এই-ভমইে এ 

কারণ জানালত হলে। যর্দ ভকউ ভকালনা কারণ না ভদর্খল়ে র্নর্ িার্রত তার্রলখর মলর্য ভভর্রর্িলকশন এর  

জনয উপর্িত না হ়ে, তাহলে তার ভর্তি োর্তে করা হলে। 

 যর্দ ভকান কারলণ সম়েসূেী পর্রেতিন করা হ়ে, তাহলে ভর্তির ওল়েেসাইট এেং 

কলেলজর ওল়েেসাইলট তা জানালনা হলে। 

 কলেজ কযাম্পালস ভভর্রর্িলকশন করার সম়ে মাস্ক,র্নজস্ব সযার্নটাইজার   িুে শাটি এেং 

জতুা েযেহার করুন। ভভর্রর্িলকশন এর সম়ে সে িদা সামাজজক/শারীর্রক দরূত্ব েজা়ে রাখুন।  
Schedule for Verification of Documents of Students Admitted to  

           B.A(H & G), B.Sc(H & G) and BCA(H) Courses (Day Shift & Morning Shift )  
              B.Com(H & G) Courses (Evening Shift) 

Documents Verification Schedule 

ENGLISH  HONOURS,  HINDI HONOURS, PHYSICS HONOURS & CHEMISTRY 
HONOURS 

22.09.2021 (11A.M.-2 P.M.) 

BENGALI HONOURS ,  HISTORY HONOURS,  MATHEMATICS HONOURS, 

GEOGRAPHY HONOURS, ECONOMICS HONOURS  & BCA 

23.09.2021 (11A.M.-2 P.M.) 

PHILOSOPHY HONOURS , POLITICAL SCIENCE HONOURS,SANSKRIT HONOURS, 
ZOOLOGY HONOURS, BOTANY HONOURS & B.Sc.(Pure & Bio) Gen 

24.09.2021 (11A.M.- 2 P.M.) 

ACCOUNTANCY HONOURS & B.Com(General) 24.09.2021 (11A.M.-2 P.M.) 

B.A General, Admitted on or before 13-09-2021 25.09.2021 (11A.M.-2 P.M.) 

B.A General, Admitted on 14-09-2021 onwards 27.09.2021 (11A.M.-2 P.M.) 

Documents required for Admission during verification  
1. Original Application Form duly signed by the guardian and the student 
2. Original and two self-attested photocopies of Madhyamik admit card /certificate   for 

verification of age.  
3. Original and two self-attested photocopies of H.S. Registration certificate.  
4. Original and two self-attested photocopies of H.S./Equivalent Mark-sheet.  
5. Original and two self-attested photocopies of caste certificate, if applicable. 
6. Original and two self-attested photocopies of PWD certificate, if applicable. 
7. Two passport size photographs.  
8. Original school leaving certificate. (keep your own Xerox copy). 
9. Original Migration certificate for students of other Boards (except WBCHSE, WBSCVET,                 
Rabindra Mukta Vidyalaya, West Bengal Board of Madrasah Examination). 

10.  Original Payment receipt for admission. (keep your own Xerox copy) . 

11. Original Income certificate of guardian from appropriate authority. 
Sd/- 

Principal 
Kharagpur College 


