Dum Dum Motijheel Rabindra Mahavidyalaya
Online Form Fill-in Procedure 2021
Guidelines before filling up the application form
Application Fee: NIL

1.

স

ূণ িনখরচায় আেবদন করা যােব

Go to www.ddmrm.org and then Click the “Online admission 2021”
Or go directly to www.onlineddmrm.org.in
2.

কেলেজর ওেয়বসাইট

www.ddmrm.org - এ িগেয় “Online admission 2021” ি

ক কেরা

অথবা
সরাসির www.onlineddmrm.org.in এই ওেয়বসাইেট যাও

Before filling up the form applicants are advised to carry a soft copy of passport size
photograph in jpg/jpeg (up to 100 kb) in order to upload it in the form.
Your date of birth is most important because it is your password
3.

jpg অথবা jpeg-এ 100 kb অবিধ িনেজর পাসেপাট সাইেজর সফট কিপ
ত রােখা। ফম িফলাপ চলাকালীন েয়াজন মেতা আপেলাড কেরা। আেবদনকারীর িনজ email ID
এবং Whatsapp Number থাকা বাধ তামূলক

আেবদন প

পূরণ করার পূেব

আেবদনকারীর জ

তািরখ ভীষণ

পূণ, কারণ এই জ

তািরখ-ই আেবদনকারীর password

Candidates are advised to fill in the form one time for a particular subject and do not
submit multiple forms for a single course. After form submission you have an option to
rectify your submitted form by clicking on the Form Correction menu.
4.

সম

আেবদনকারী এক ট িনিদ িবষেয় আেবদন করার জন একবারই ফম িফলাপ করেত পারেব এবং

এক ট কােস ভিতর জন একািধকবার ফম িফলােপর

েয়াজন নই। অনলাইেন ফম জমা হওয়ার পর

ফেম সংেশাধেনর জন এক ট option পােব সকল আেবদনকারী। Form Correction

menu ত ি ক

করেল ফম সংেশাধন করেত পারেব সকল আেবদনকারী

Once you submitted your application form will get an Application Number as User ID
and password (your date of birth) entered by you through sms.
5.
একবার আেবদনকারী ফম সাবিমট করেল User ID িহেসেব Application Number ও password
(আেবদনকারীর জ তািরখ) sms –এর মাধ েম আেবদনকারীর কােছ পৗ েছ যােব

Merit List will be available in the website: www.onlineddmrm.org.in
Next E-counseling List (Admission List) will be published.
6.

www.onlineddmrm.org.in- এই ওেয়বসাইেট মিরট িল
পরবত সমেয় ই-কাউে

িলং িল

সবসমেয় দখেত পাওয়া

(অ াডিমশন িল

)

(available) যােব

কািশত হেব

Candidate whose name appears in the E-counseling list may deposit admission fee
directly through different payment gateways using on-line mode or by SBI e-collect
7.

য সকল আেবদনকারীর ই-কাউে
অনলাইেন িবিভ

িলং িলে

নাম উঠেব, সই সকল আেবদনকারী সরাসির

Gateway িদেয় অথবা SBI e-collect - এর মাধ েম অ াডিমশন ফী জমা িদেত
পারেব

All the admission is purely provisional and subject to cancellation if any error/mistake
is detected later on
8.

সকল ভিত স

ূণ েপ অ ায়ী (purely provisional) এবং পরবত সমেয় যিদ কােনারকম ভল বা
পিরলি ত হয়, তাহেল সই আেবদনকারীর ভিত বািতল বেল গণ হেব

ট

The admission is validated only after the production and verification of
original admit card, mark sheets and certificates, caste certificate, print-out of filled in
form, bank receipt or on-line payment receipt
9.

কান আেবদনকারীর কেলেজ ভিত পুেরাপুির তখনই বধ হেব যখন সই আেবদনকারী নিথপে র
যাচাইকরণ

য়ায়

সা টিফেকট, কা

(verification process) িনেজর যাবতীয় নিথপে র (অ াডিমট কাড, মাকিশট,

সা টিফেকট, পূরণ করা আেবদনপে র ি
পেম

আউট, ব া

রিসদ িকংবা অনলাইন

রিসদ) original দখােত সমথ হেব

After validation of admission if any candidate wants to cancel his/her admission may
contact college authority with an application
10.
কেলেজ ভিত

য়া স ূণ হওয়ার পর কান ছা ছা ী িনেজর অ াডিমশনেক বািতল (cancel) করেত
চাইেল কেলজ কতৃপে র কােছ এক ট আেবদনপ িনেয় যাগােযাগ করেব

Principal

