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বিজ্ঞবি
এতদ্বারা 2020-21 শিক্ষাবর্ষের প্রথম সেশমস্টার্রর েমস্ত ছাত্রছাত্রীর্ের জানার্না যার্ে সয, তার্ের অনলাইন পদ্ধশতর্ত
শবশ্বশবেযালর্ের সরশজর্েিন প্রশিো চলর্ব । এর জনয ছাত্রছাত্রীর্ের করণীে শকছু শনর্েে িাবলী:

 অনলাইন সরশজর্েিন প্রশিো চলর্ব আগামী 09/11/2020 তাশরখ সথর্ক 19/11/2020 তাশরখ পযেন্ত।
 অনলাইন সরশজর্েিন করার জনয শলিংক  www.nabagramackcollege.in  Online Admission
 Registration এ শিক করর্ত হর্ব বা www.nackconline.com এ শিক করর্ত হর্ব ।

 Registration এ শিক করার পর শনর্জর Student Id (ভশতে র অনলাইন রশের্ে নার্মর পার্ি 2020****
েিংখযাটি হল Student Id) শের্ে Submit করার ের্ে ের্ে শনর্জর Registered সমাবাইল নিং এ OTP
যার্ব এবিং OTP Submit করর্ল ছাত্রছাত্রীরা তার্ের যাবতীে তথয সেখর্ত পার্ব। সযমন শনর্জর নাম,
জন্মতাশরখ, বাবা ও মার্ের নাম, ঠিকানা, পাঠ্য শবষে, কাস্ট, ছশব, েই ইতযাশে। এই তথযগুশল )নার্মর বানান(
ঠিক আর্ছ শকনা সের্খ শনর্ত হর্ব। যশে ঠিক থার্ক তাহর্লSubmit এ শিক করর্ত হর্ব।

 যশে ওই তথযগুশলর সকান একটি ভু ল বা বানান ভু ল থার্ক তাহর্ল সেটি ঠিক কর্র Submit এ শিক করর্ত
হর্ব।

 শনর্জর পাঠ্য শবষে ভার্লাভার্ব সের্খ শনর্ত হর্ব, সরশজর্েিন এর পর পাঠ্য শবষে পশরবতে ন করা যার্ব না।
তর্ব সরশজর্েিন এর আর্গ কর্লর্জর Subject Combination অনুযােী অনলাইর্ন শনর্জর পাঠ্য শবষে
পশরবতে ন করা যার্ব। এর জনয Subject Change এ শিক করর্ত হর্ব। তর্ব Subject Change কর্র
তারপর সরশজর্েিন Submit করর্ত হর্ব, না হর্ল পাঠ্য শবষে পশরবতে ন হর্ব না। Hons. এর সক্ষর্ত্র শুধুমাত্র
GE পশরবতে ন করা যার্ব। পাঠ্য শবষে পশরবতে র্নর জনয 50/- টাকা অনলাইর্নর মাধযর্ম জমা করর্ত হর্ব।

 শবশ্বশবেযালর্ের শনেমানুযােী সকান ছাত্রছাত্রী একাশধক কর্লর্জ ভশতে হর্ে সরশজর্েিন করর্ল তার ভশতে বাশতল
বর্ল গণয হর্ব। এর জনয কর্লজ কততে পক্ষ োেী থাকর্ব না।

 অনলাইন

সরশজর্েিন

প্রশিো

সিষ

হওোর

পর

আগামী

20/11/2020

তাশরখ www.nackconline.com ওর্েবোইর্ট যারা সরশজর্েিন কর্রর্ছ তার্ের নার্মর তাশলকা প্রকাি করা
হর্ব। প্রর্তযক ছাত্রছাত্রীর্ক সের্খ শনর্ত হর্ব ওই তাশলকাে তার নাম আর্ছ শকনা। যশে ওই তাশলকাে নাম
না থার্ক তাহর্ল আগামী 23/11/2020 তাশরর্খর মর্ধয কর্লজ অশির্ে এর্ে জানার্ত হর্ব।

 সয েমস্ত ছাত্রছাত্রী সরশজর্েিন করর্ব না, তার্ের ভশতে বাশতল বর্ল গণয হর্ব।

