
Achhruram Memorial College 

Jhalda 

 

অনাইনন ভর্তি র র্নয়মাবী 
ভর্তি র  ফমি  পরুননর জনয র্নম্নর্র্িত তথ্যগুর্ প্রনয়াজন  

১) মাধ্যমমক পরীক্ষার মাকক লীট ও অ্যাডমীট । 

২) উচ্চমাধ্যমমক পরীক্ষার মাকক লীট ও ররমিস্ট্রেলান নাম্বার ।  

৩) আস্ট্রবদনকারীর ছমব ও ই ২০ রেস্ট্রক ৩০ রক.মব. াইস্ট্রির মস্ট্রধ্য রি.মপ.মি. ফরমযাস্ট্রট 

াগস্ট্রব ।  

৪) আস্ট্রবদনকারীর মাধ্যমমক পরীক্ষার অ্যাডমীট, উচ্চমাধ্যমমক পরীক্ষার মাকক লীট, 

িামিগি লংাপত্র (SC/ST/OBC র িনয), প্রমিবন্ধী লংাপত্র (প্রমিবন্ধীস্ট্রদর িনয) ৫০ 

রেস্ট্রক ২০০ রক.মব. াইস্ট্রির মস্ট্রধ্য রি.মপ.মি. ফরমযাস্ট্রট াগস্ট্রব ।  

৫) Fees রদবার িনয Bank Debit/Credit Card, UPI ID, Net Banking User ID 

and Password etc. কাস্ট্রছ রাখুন ।  

Hons. ও Program(Pass) Course এর র্বয় র্নবিাচন এর 

র্নয়ামাবী  

 B.A. Hons. Course এর জনয নীনচর র্বয় গুর্ নত র্নবিাচন করুন ।   

 



Bengali 
English 

Sanskrit 

History 

Philosophy 

Geography 

Economics 

 B.Sc. Hons. Course এর জনয নীনচর র্বয় গুর্ নত র্নবিাচন করুন ।   

Mathematics 

Physics 

Chemistry 

Zoology 

Botany 

Geography 

Economics 
 

Note: Honours degree in Geography and Economics may be awarded both in BA 

and in B Sc, depending on the nature of 4 Generic Elective subjects to be chosen 

by her/him in semesters I, II, III, & IV.  

 Hons. Course এর জনয আপর্ন Admission Form এ বিার্িক দটুি 

র্বয় র্নবিাচন করনত পারনবন ।  

 

 B.A. Program(Pass) Course এর জনয যয যকাননা দটুি র্বয় নীনচর 

র্বয় Group গুর্ নত র্নবিাচন করুন ।  যকাননা একটি র্নর্দি ষ্ট Group 

যথ্নক একািীক র্বয় র্নবিাচন করনত পারনবন না । একটি Group যথ্নক 

একটি র্বয় র্নবিাচন করনত পারনবন । 

  Group-1 Group-2 Group-3 

Bengali  History Political Science 

Sanskrit Philosophy 
 

English Economics 
 

Hindi 
  

 



 B.A. (Geography Combination) Program(Pass) Course এর জনয যয 

যকাননা দটুি র্বয় নীনচর র্বয় Group গুর্ নত র্নবিাচন করুন ।  

যকাননা একটি র্নর্দি ষ্ট Group যথ্নক একািীক র্বয় র্নবিাচন করনত 

পারনবন না । একটি Group যথ্নক একটি র্বয় র্নবিাচন করনত পারনবন 
। 

  Group-1 Group-2 Group-3 

Bengali  History Geography 

Sanskrit Philosophy 
 

English Economics 
 

Hindi 
  

 

 B.A. (Physical Education Combination) Program(Pass) Course এর 

জনয যয যকাননা দটুি র্বয় নীনচর র্বয় Group গুর্ নত র্নবিাচন করুন 

।  যকাননা একটি র্নর্দি ষ্ট Group যথ্নক একািীক র্বয় র্নবিাচন করনত 

পারনবন না । একটি Group যথ্নক একটি র্বয় র্নবিাচন করনত পারনবন 
। 

  Group-1 Group-2 Group-3 

Bengali  History Physical Education 

Sanskrit Philosophy 
 

English Economics 
 

Hindi 
  

 

Note:  It is extremely important for the candidate to decide which Discipline is chosen as 

Discipline 1 because after completion of BA Program course he/she might get a chance to 

pursue Masters degree in that Discipline even though he/she will not have any Honours 

degree.  

 



B.A. Program(Pass) Course এর র্বয় র্নবিাচন এর ময় Admission 

Form এ Subject 1: এ যয র্বয়টি র্নবিাচন করনবন যই র্বয়টিনত পনর 

Master Degree করার নুযাগ যপনত পানরন ।  

 

 B.Sc. Program(Pass) Course এর জনয যয যকাননা র্তনটি র্বয়  নীনচর 

র্বয় Group গুর্ নত র্নবিাচন করুন ।  যকাননা একটি র্নর্দি ষ্ট Group 

যথ্নক একািীক র্বয় র্নবিাচন করনত পারনবন না ।  একটি Group 

যথ্নক একটি র্বয় র্নবিাচন করনত পারনবন । 
 

  Group-1 Group-2 Group-3 

Physics Chemistry Mathematics 

Zoology 
 

Botany 

 

Note:  It is extremely important for the candidate to decide which Discipline is chosen as 

Discipline 1 because after completion of B.Sc. Program course he/she might get a 

chance to pursue Masters degree in that Discipline even though he/she will not have 

any Honours degree.  

B.Sc. Program(Pass) Course এর র্বয় র্নবিাচন এর ময় Admission 

Form এ Subject 1: এ যয র্বয়টি র্নবিাচন করনবন যই র্বয়টিনত পনর 

Master Degree করার নুযাগ যপনত পানরন ।  

 

  প্রনতযক Program(Pass) Course আনবদনকারীনক   নীনচর তার্কা 
যথ্নক একটি আবর্লযক  ভাা ংক্রান্ত র্বয় ( Ability Enhancement 

Compulsory Course (AECC)) পছন্দ করনত নব । 

Bengali 

English 

Hindi 

 



ফমি পরুননর জনয র্নম্নর্র্িত পদ্ধর্তগুর্ অনুরন করুন 

প্রেস্ট্রম রয রকাস্ট্রনা একটি  পমরমিি  Internet Browser এর ( Google 

Chrome (Best Performance), Mozilla Firefox, Internet 

Explorer(current Version), Safari, Opera) Address Bar এ 
www.amconlineadmission.in মস্ট্রখ ENTER Key মদন । অ্েবা college 

website (www.amcollege.ac.in) এ মগস্ট্রে Click Here for Apply Online 

Admission  এ Click করুন । নীস্ট্রির Home Page টি রদখস্ট্রি পাস্ট্রবন ।  

 

 

http://www.amconlineadmission.in/
http://www.amcollege.ac.in/


ভমিক র আস্ট্রবদন করার িনয  Online Admission Form   এ Click করুন 
এবং নীস্ট্রির Form টি পুরন করুন ।  

 

 উপস্ট্ররর ফমকটিস্ট্রি প্রেস্ট্রম Stream (Arts/Science) পছন্দ করুন । Bachelor 

of Arts (BA) Honours ও Bachelor of Arts (BA) Program (Pass) course এর িনয 
Arts এবং Bachelor of Science (B Sc) Honours ও Bachelor of Science (B Sc) 

Program (Pass) course এর িনয Science Stream পছন্দ করুন । া তারকা 

র্চহ্ন (*) যকু্ত তথ্যগুর্ অবলযই পরুন করনত নব । ঠিক Mobile No. এবং 



Email ID অবলযই র্দনত নব  । আপনার যদওয়া Mobile No. এ র্বর্ভন্ন 

প্রনয়াজনীয় SMS পানবন ।  

নীনচর Box এ র্কছু Academic তথ্য র্দন । 

 

% of Total Obtain Marks in 

Madhyamik/Equivalent Exam. 

Name of the School where you 

passed out 



নীস্ট্রির প্রদত্ত Box এ Higher Secondary/Equivalent পরীক্ষার পূর্কমান ও 
প্রাপ্তমান মদস্ট্রি স্ট্রব । 

 



 Hons. এর িনয নীস্ট্রির Honours Subject/Discipline Selection রেস্ট্রক 
Hons. Subject পছন্দ করুন (বকামধ্ক দটুি) ।  

Program(Pass) Course এর িনয নীস্ট্রির  Program(Pass) Course 

Subject/Discipline Selection রেস্ট্রক Course (Arts Stream এর িনয B.A. / 

B.A. (Geography Combination) এবং Science Stream এর িনয B.Sc.(Pure 
Science)/ B.Sc.(Bio Science)) পছন্দ করুন । আপমন একাস্ট্রে Hons. 

ও Program(Pass) Course পছন্দ করস্ট্রি পাস্ট্ররন অ্েবা Hons. ও 
Program(Pass) Course এর মস্ট্রধ্য রযস্ট্রকাস্ট্রনা একটি পছন্দ করস্ট্রি পাস্ট্ররন । 
B.A. Program(Pass) Course এর রক্ষস্ট্রত্র দটুি মবে এবং B.Sc. Program(Pass) 

Course এর রক্ষস্ট্রত্র মিনটি মবে পছন্দ করস্ট্রি স্ট্রব ।  

নীস্ট্রির Language Selection (AECC Compulsory Language)  রেস্ট্রক 
অ্বলযই একটি ভাা ংক্রান্ত মবে  পছন্দ করস্ট্রি স্ট্রব ।  

 



নীস্ট্রির Box এ Scan করা আপনার ছমব ও ই Upload করুন । 

 

   

 

 

 

 

 



নীস্ট্রির Box এ Scan করা আপনার মাধ্যমমক  পরীক্ষার অ্যাডমীট, 

উচ্চমাধ্যমমক পরীক্ষার মাকক লীট, িামিগি লংাপত্র (SC/ST/OBC র িনয), প্রমিবন্ধী 
লংাপত্র (প্রমিবন্ধীস্ট্রদর িনয) Upload করুন । 

 

 

Form এ পুরন করা িেযগুম পুনরাে মমমস্ট্রে রদখুন এবং িা ঠিক 
োকস্ট্র Submit button এ Click করুন । মস্ট্রন রাখস্ট্রবন Submit Button এ 
Click করার পর  Form এর রকাস্ট্রনা িেয পমরবিক ন করস্ট্রি পারস্ট্রবন না ।  
Submit Button এ Click করার পর নীস্ট্রির িেযগুম রদখস্ট্রি পাস্ট্রবন । এিান 

যথ্নক Admission Registration ID টি আবলযই র্নি র্নন ।  

Click Here 



 
  

Print Admission Form এ Click কস্ট্রর Admission Form টির Print Out মনন । 

অ্বলয পস্ট্রর ও িা আপমন মনস্ট্রি পারস্ট্রবন । 

 Make Payment এ Click কস্ট্রর নীস্ট্রির Form টি পুরন কস্ট্রর আপনার 
Registration Fess মদন । অ্বলয পস্ট্রর ও িা আপমন র্নর্দি ষ্ট তার্রনির মনিয 
র্দরি পারস্ট্রবন । র্বজ্ঞর্িনত উনের্িত র্নর্দি ষ্ট  তার্রনির পর Registration Fees 

র্দনত পারনবন না । Registration Fees না র্দন আপনার ভর্তি র জনয আনবদন 

বার্ত নব । 



 

 আপমন Payment Information Box রেস্ট্রক Credit Card / Debit Card / Net 

Banking / Cash Card / Mobile Payments / Wallet / UPI এর মাধ্যস্ট্রম 
Registration Fess মদস্ট্রি পারস্ট্রবন । যমদ Debit Card Option এ আপনার Bank 

না পান িাস্ট্র Wallet এ মগস্ট্রে Freecharge বা অ্নয রকাস্ট্রনা Wallet পছন্দ 
কস্ট্রর প্রেস্ট্রম আপনার Mobile No. Registration করুন এবং আপনার রয রকাস্ট্রনা 

Bank এর Debit Card (ATM Card) মদস্ট্রে Registration Fess মদন । Bank এর 

িেযগুম রদবার পর Make Payment এ Click করুন । যমদ রকাস্ট্রনা কারস্ট্রন 

MAKE  PAYMENT 



আপনার Bank রেস্ট্রক টাকা কাটা যাবার পর Registration ম্পূর্ক না ে 

িস্ট্রব College Help Line Phone No. িাড়ািামড় রযাগাস্ট্রযাগ করুন । 

 Registration Fees ঠিক ভাস্ট্রব রদবার পর  আপনার Mobile এ একটি 
SMS পাস্ট্রবন এবং Computer Screen এ নীস্ট্রির Receipt টি রদখস্ট্রি পাস্ট্রবন । 
উক্ত Receipt টি Print this এ Click কস্ট্রর Print Out মনন । অ্বলয পস্ট্রর ও 

িা আপমন মনস্ট্রি পারস্ট্রবন ।  

  

Registraion Fess Payment করার এবং Admission Form ও 
Registration Fees Payment Receipt এর Print Out যনবার 
পদ্ধর্ত  

Admission Form পুরস্ট্রনর মে যমদ আপমন Registration Fees Payment 

না মদস্ট্রে োস্ট্রকন ও Admission Form ও Registration Fees Payment Receipt 



না রনন, পস্ট্রর ও িা মনস্ট্রি পারস্ট্রবন ।  িার িনয Website এর Home Page 

এর ডান মদস্ট্রক Registered Applicant Login এ আপনার Registration No. এবং 
Date of Birth মদস্ট্রে Login করুন । 

 

 Login করার পর যমদ আপমন Registration Fess মদস্ট্রি িান িস্ট্রব নীস্ট্রির 
Page রেস্ট্রক Make Registration Fees Payment এ Click করুন ও Bank এর 
প্রস্ট্রোিনীে িেয মদস্ট্রে Registration Fess মদন (মবস্তামরি ভাস্ট্রব পূস্ট্রবক বা 

স্ট্রেস্ট্রছ) । 



 

  

 

Login করার পর যমদ আপমন  Admission Form ও Registration Fees 

Payment Receipt মনস্ট্রি িান িস্ট্রব নীস্ট্রির Page রেস্ট্রক Print Admission Form 

এ Click কস্ট্রর Admission Form টির Print Out মনন । Print Payment 

Acknowledgement of Registration Fees এ Click কস্ট্রর Registration Fees 



Payment Receipt টির Print Out মনন । উক্ত Print Out দটুি পস্ট্রর College এ 

িমা মদস্ট্রি স্ট্রব । 

 

 

Registration No./ID ভুন যগন কী করনবন ? 

 যমদ Registration No. ভুস্ট্র যান িস্ট্রব Home Page এ যান এবং 
Registered Applicant Login এর নীস্ট্রির মদস্ট্রক Forgot Registration No. ? এ 
Click  করুন । 



  

 উপস্ট্ররর Page এ আপনার Name, Date of Birth, Higher 

Secondary/Equivalent Registration No. মদস্ট্রে Submit এ Click করুন ও ভুস্ট্র 

যাওো Registration No. টি রদখুন ।  

 

 



Registration ঠিক ভানব নয়নছ কী না তা কী ভানব 
বুঝনবন ? 

 Registration ঠিক ভানব ন আপনার Mobile এ SMS পানবন । 
তাছাড়া ও Website এর Home Page এ Registered Applicant List  এ Click 

কনর আপনার নাম যদিনত পানবন । 

 



ভর্তি  ংক্রান্ত প্রনয়াজনীয় তথ্য কী ভানব পানবন ? 

 Home Page এ Scroll Message Bar এ িমান মবজ্ঞমপ্ত (Notice) এবং Home 

Page এর বাম মদস্ট্রক Important Notification Box এ প্রস্ট্রোিনীে মবজ্ঞমপ্ত (Notice) 

রদখস্ট্রি পাস্ট্রবন ।  িাছাড়া ও আপনার রদওো Mobile No. এ প্রস্ট্রোিনীে SMS পাস্ট্রবন 

।িাস্ট্রে  ও যমদ রকাস্ট্রনা মযা োস্ট্রক িস্ট্রব College Help Line No. (8436587127 / 

8016596885 ) এ Phone করুন । 

   

Scroll Message Bar 

Notice Box 



Registered Applicant যদর Merit List কী ভানব যদিনবন ? 
Home Page এ Merit List  for Registered Applicant button এ click 

কস্ট্রর নীস্ট্রির িেয গুম মদস্ট্রে প্রস্ট্রোিনীও Merit List রদখুন । এই Merit List টি 
রেস্ট্রক আপমন আপনার Rank বঝুস্ট্রি পারস্ট্রবন এবং ভমিক র রক্ষস্ট্রত্র আপনার 
ম্ভাবনা ম্বস্ট্রন্ধ একটি আনমুামনক ধ্ারনা করস্ট্রি পারস্ট্রবন । িস্ট্রব  

Admission Merit List এ যাস্ট্রদর নাম োকস্ট্রব শুধ্ুমাত্র িারাই ভমিক র 
ুস্ট্রযাগ পাস্ট্রবন । 

 



Admission এর জনয Merit List কী ভানব যদিনবন ? 

Home Page এ Admission Merit List button এ click কস্ট্রর নীস্ট্রির িেয 
গুম মদস্ট্রে প্রস্ট্রোিনীও Merit List রদখুন । 

   



এ ছাড়া ও Home Page এ Registered Application Login এ Login কস্ট্রর 

Merit List option এ click কস্ট্রর আপনার মনিস্ব Merit List ও রদখস্ট্রি 
পাস্ট্রবন।  

 



 কী ভানব ভর্তি  নবন ? 

আপমন ভমিক  বার িনয দটুি পদ্ধমির রযস্ট্রকাস্ট্রনা একটি বযবার 
করস্ট্রি পাস্ট্ররন । 

পদ্ধমি-১ 

Merit List এ আপনার নাম োকস্ট্র এবং ভমিক র মেীমা না রপমরস্ট্রে রগস্ট্র, 

Registered Application Login এ Login কস্ট্রর Payment of Admission 

Fees option এ click কস্ট্রর Admission Fess মদস্ট্রে আপনার মস্ট্রনানীি মবস্ট্রে 
ভমিক  স্ট্রি পারস্ট্রবন ।  

 



পদ্ধমি-২ 

Home Page মগস্ট্রে Admission Merit List option এ click কস্ট্রর আপনার Merit List 

রদখুন । Merit List এ আপনার নাম োকস্ট্র এবং ভমিক র মেীমা না 
রপমরস্ট্রে রগস্ট্র আপনার নাস্ট্রমর পাস্ট্রল Click for Admission এ click করুন । 
Registered Application Login এ Login করুন ।  

 

এরপর আপনার মস্ট্রনানীি মবেটির পাস্ট্রল Make Payment for 

Admission এ click করুন । 

 



B.A./B.Sc. Hons. Course এ ভমিক  বার িনয মনম্নমমখি মবে রেস্ট্রক 
একটি মবে Generic Subject  মস্ট্রস্ট্রব 1st Semister এর িনয পছন্দ করস্ট্রি 
স্ট্রব । িস্ট্রব Hons. এর মবেটি Generic Subject  মস্ট্রস্ট্রব পছন্দ করস্ট্রি 

পারস্ট্রবন না । 

Generic Subject List: 

Bengali 

Sanskrit 

English 

Philosophy 

Physics 

Chemistry 

Botany 
 

B.A./B.Sc. Hons. Course এ ভমিক  বার িনয Applicant Login এ 
মগস্ট্রে Payment of Admission Fees রি click করার পর মস্ট্রনানীি মবেটির 
পাস্ট্রল Make Payment for Admission এ click কস্ট্রর Generic Subject পছন্দ 
করুন।

 



 ভমিক  বার িনয Applicant Login এ মগস্ট্রে Payment of Admission 

Fees রি click করার পর মস্ট্রনানীি মবেটির পাস্ট্রল Make Payment for 

Admission এ click কস্ট্রর (Hons. Course এর রক্ষস্ট্রত্র Generic Subject পছন্দ 
কস্ট্রর) Online Payment করুন । 

 
 

Make Payment এ click কস্ট্রর Online Payment করুন । 

 

 

 



 

 Online Payment বার পর আপমন Deposit Receipt টি রদখস্ট্রি পাস্ট্রবন । 

Receipt টি Print Deposit Receipt এ click কস্ট্রর Print Out মনন । আপমন 

পস্ট্রর ও Applicant Login এ মগস্ট্রে Print Payment Acknowledgement 

of Admission Fees রি click কস্ট্রর Receipt টির Print Out রপস্ট্রি পাস্ট্ররন ।  

 

 



ভমিক  ঠিক ভানব নয়নছ কী না তা কী ভানব বুঝনবন ? 

 ভর্তি  ঠিক ভানব ন আপনার Mobile এ SMS পানবন । তাছাড়া ও 
Website এর Home Page এ Admitted Student List  এ Click কনর আপনার 
নাম যদিনত পানবন । 

 

ধ্নযবাদ 


