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E Counseling Schedule for provisional admission to B.A Honours & Program
courses in semesterized CBCS curriculum 2019-20
Course

Phase

Date

Time

All
Honours
Subject

1st Phase
2nd Phase (If Required)
3rd Phase (If Required)
4th Phase (If Required)
5th Phase (If Required)

14/06/2019 & 15/06/2019
16/06/2019 & 17/06/2019
18/06/2019 & 19/06/2019
20/06/2019 & 21/06/2019
22/06/2019 & 23/06/2019

Program
Course

1st Phase

14/06/2019 & 29/06/2019

7 a.m to 11 p.m

E Counseling এর মাধম্মে অনলাইন ভর্ত্তি সংক্রান্ত র্ত্িছু র্ত্নম্দি শবলী
 উপরিক্ত সূচী এবং ফাইনাল মেরিটরলস্ট অনুযায়ী E Counseling এি তারলকা nackconline.com এ মেওয়া হবব I
 প্ররিয়া চলাকালীন মিরিস্টার্ড মোবাইল মফানটি সবে িাখবত হবব I
 রনবিি নাবেি পাবে Book My Seat এ রিক কবি

OTP রেবয় confirm কিবত হবব I

 রনরেড স্ট সেয়সীোি েবযে অনলাইবনি োযবেে রনরেড ষ্ট ভরতড রফ রেবত হববI টাকা িো না পড়বল রসট্ বুরকং হবব না I
 টাকা িো হবয় মেবল একটি িরসে ততিী হবব মযটিি রপ্রন্ট করপ প্রাথীবক িাখবত হবব I
 যরে Payment এি মেবে মকাবনা সেসো হবল পুনিায় Payment কিবত হবব I মসবেবে একটি Payment এি টাকা
বাবে বাকী Payment এি টাকা 3/4 রেবনি েবযে একাউবন্ট মফিৎ মেওয়া হবব I
 একটি রবষবয় ভরতড হবয় যাওয়াি পি পিবতী E Counseling এ অনে রবষবয় ভরতড হবত চাইবল উপরিক্ত পদ্ধরত
অনুসিণ কিবত হবব এবং এবেবে আবেি ভরতড টি বারতল হবয় যাবব এবং নতু ন মকাবনা বাড়রত টাকা লােবব না I
তবব একিন প্রাথী মকবলোে একবািই একটি অনাসড মথবক অনে অনাসড রবষবয় মযবত পািবব I মকাবনা প্রাথী
Program Course মথবক অনাসড মকাসড যাওয়াি সুবযাে পাবব বাড়রত ফী রেবয় I
 এই Proviosonal Admission চলাকালীন কবলবি আসাি মকাবনা প্রবয়ািন মনই I আোেী 01/07/2019 তারিখ মথবক
1st মসরেস্টাবিি িাস শুরু হবব I এই িাস চলাকালীন Document Verification এি কাি হববI Document
Verification এি সেয় মকান অসেরত যিা পড়বল বা উপরিত না থাকবল তাি ভরতড বারতল ববল েনে হবব I
 Document Verification এি সেয় ময সেস্ত কােি পোরে প্রবয়ািন :
1. Application Form with updated data (আববেনকািী ও অরভভাববকি স্বােিসহ)
payment receipt

3. Madhyamik Admit Card

Certificate (If Any )

2. Online admission fees

4. H.S Mark Sheet

5. Cast & P.H

6. B.P.L/ Antyoday Card (If Any)

7. School leaving Certificate (original)

9. Aadhar Card

8. Other relevant documents (if any)

উপর্ত্রক্ত সমস্ত িাগজপম্ের Original দদখাম্ে হম্ব এবং দজরক্স ির্ত্পম্ে Self Attested িরম্ে হম্ব I
 ভরতড বাবে মেয় টাকা মফিৎবযােে নবহ I
Teacher-in-Charge
Nabagram Amar Chand Kundu College

