GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, LALGARH
LALGARH :: JHARGRAM :: 721516
Website: www.lalgarhgovtcollege.org
…………………………………………………………………………………………………………………………

How to Apply: Step-by-Step

1.

Scan your recent Passport – size Photograph and Signature, Mark sheet
of 10+2 standard and Caste /Category/PWD certificate, if applicable

2.

Register yourself by visiting the said website www.lalgarhgovtcollege.org
and get your User Name / ID and Password through SMS / E-mail. Keep
them for future use. Must use a specific and unchanging Mobile Number,
which will be used for further communications

3.

Enter your Account and Login using your individual User Name and
Password already sent to your mobile and e-mail

4.

Click on ‘Apply Now’ tab

5.

Steps to fill up the form:

❖ Step 1:

Form Fill-up (Personal Information)
➢ Personal Details
➢ Permanent Address Details
➢ Family Income & Other Details

❖ Step 2:

Form Fill-up (Academic Information)
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➢ Higher Secondary or Equivalent Examination Details

❖ Step 3: Form Fill-up (Upload Documents) (only .jpeg* format within
200 KB)
➢ Upload Passport Size Photograph (within 200KB)
➢ Upload Your Signature (within 200KB)
➢ Upload Your 10+2 Original Marksheet (within
200KB)
➢ Upload Your Original Caste Certificate (within
200KB), if applicable
➢ Upload Your Original PWD Certificate (within 200
KB), if applicable

➢ Step4: Fill up the courses for which you want to apply. You can apply
for a maximum of 14 courses (11Honours and 03 General Courses)
➢ Step 5: Please recheck and accept terms and conditions and submit it.
You will not be able to edit the entries in the form after submission
6.

Take the print out of the submitted form, paste the uploaded photograph,
sign in appropriate places and keep it with you till physical verification
of the documents after admission.

7.

A Student can maximum apply for 2 Hons Subjects and 1 Pass Subject
from the single Application id.
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How to Apply: Step-by-Step
কীভাবে আবেদন করবেন তার একটি ক্রমতালিকা লনবে উবেখ করা হি।

1.

আপনার পাসবপার্ট সাইবের ফবর্াগ্রাফ, স্বাক্ষর, 10+2 স্ট্যান্ডাবডটর ওলরলেনাি মাকট লির্ এেং ের্ট/বেলর্/ িারীলরক প্রলতেন্ধকতার ওলরলেনাি
িংসাপত্র (যলদ থাবক) স্ক্যান করুন। (প্রলতটি স্ক্যান করা ডকুবমন্টস ো নলথ গুলি ককেিমাত্র jpeg ফরমযার্-এ 200 KB-এর মবযয করবত
হবে।)

2.

িািগড় সরকারী মহালেদযািবের অলফলসোি ওবেেসাইর্টি হি www.lalgarhgovtcollege.org এেং এই ওবেেসাইর্টিবত প্রবেি কবর
লনবেবক করলেস্ট্াডট করুন এেং তারপর এস.এম.এস/ই-কমইবির মাযযবম ইউোর আইলড এেং পাসওোডট পান। এস.এম.এস/ই-কমইবির
মাযযবম পাওো ইউোর আইলড এেং পাসওোডটটিবক সযবে লনবের কাবে করবখলদন ভলেষ্যবত েযেহাবরর েনয। করলেস্ট্ার করার সমে এমন
ককান আপনার কমাোইি নম্বর েযেহার করুন যাবত কবর ওই কমাোইি নম্ববরর মযযবম আপনার সবে কযাগাবযাগ করা যাে কসর্া অযাডলমবিন
সক্রান্ত ককান লেষ্বেই কহাক ো কবিবে ভলতট হওোর সু বযাগ কপবি ভলতট হওোর পর ককান অযাাকাবডলমক লেষ্বে।

3.

এস.এম.এস/ই-কমইবির মাযযবম পাওো আপনার ইউোর আইলড এেং পাসওোবডটর মাযযবম আপনার অযাকাউবন্ট সরাসলর প্রবেি করুন।

4.

‘Apply Now’-এই র্যাবে লিক করুন

5.

ফমট পূ রবর্র ক্রম ো যাপগুলি লনেরূপ—

❖

ক্রম বা ধাপ ১: কয েযলিগত তবথযর লেেরর্ পূ রর্ করবত হবে কসগুলি হি—
➢ েযলিগত লেেরর্ পূ রর্ করুন।
➢ আপনার স্থােী ঠিকানা উবেখ করুন।
➢ পালরোলরক োলষ্টক আে এেং আনু ষ্ালেক লেষ্বের লেেরর্লদন।

❖

ক্রম বা ধাপ ২: অযাাকাবডলমক তবথযর লেেরর্ পূ রর্ করুন
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➢ উচ্চমাযযলমক ো তার সমতু িয পরীক্ষার পু ঙ্খানু পুঙ্খ লেেরর্ লদন।

❖

ক্রম বা ধাপ ৩: ফ্রমট Fill-up-এর সমে কয কয ডকুবমবন্টস ো নলথ গুলি স্ক্যান কবর আপবিাড করবত হবে কসগুলি লনেরূপ (প্রলতটি স্ক্যান করা
ডকুবমন্টস ো নলথ গুলি ককেিমাত্র jpeg ফরমযার্-এ অেিযই 200 KB-এর মবযয করবত হবে।)—
➢ লনবের পাসবপার্ট সাইবের ফবর্া স্ক্যান ক’কর অপবিাড করুন (200 KB-এর মবযয)।
➢ লনবের স্বাক্ষর ো লসগবনচার স্ক্যান ক’কর অপবিাড করুন (200 KB-এর মবযয)।
➢ 10+2 স্ট্যান্ডাবডটর ওলরলেনাি মাকট লির্ স্ক্যান ক’কর অপবিাড করুন (200 KB-এর মবযয)।

➢
❖

ের্ট/বেলর্/িারীলরক প্রলতেন্ধকতার িংসাপত্র যলদ থাবক তাহবি ওই ওলরলেনাি িংসাপত্রটিবক স্ক্যান ক’কর
অপবিাড করুন (200 KB-এর মবযয)।

ক্রম বা ধাপ ৪: আপলন কয লেষ্েগুলির েনয আবেদন করবত চান কসগুলি লনেটাচন করুন।

❖ ক্রম বা ধাপ ৫: আপনার কদওো সমস্ত তথযগুলি পু নরাে পরীক্ষা করুন, িতট ালদ স্বীকার করুন এেং ফমটটি েমা (submit) করুন। ফমটটি submit ক’কর
কদওোর পর আর ফমটটিবক আর edit করা যাবে না। তাই ফমটটি submit করার আবগ আর একোর ভাবিা ক’কর পরীক্ষা ক’কর লনন এেং কদবখ লনন কয
আপনার কদে তথযগুলি সঠিক আবে লকনা। তারপর ফমটটিবক submit করুন।

6.

েমা কদওো ফবমটর লপ্রন্ট আউর্ লনন, যথাযথ োেগাে সই করুন, লনবের কয েলেটি ফমট পূ রবর্র সমে স্ক্যান ক’কর অপবিাড কবরলেবিন
কসইেলেটি িাগান এেং ভলতট র পবর যাচাইকরর্ পযটন্ত এটি আপনার কাবে সযবে রাখু ন।

N.B. : একজন শিক্ষার্থী একক আববদন আইশি থর্থবক সববব াচ্চ 2টি অনাসব শবষয় এবং 1টি পাস
শবষবয়র জনয আববদন করবে পাবর।
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