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Nabagram Amar Chand Kundu College
(Govt. aided & affiliated to the University of Kalyani)
Nabagram * Murshidabad * Pin – 742184

E-Counseling Schedule for provisional admission to B.A Honours & Program courses in
semesterized CBCS curriculum 2021-22
Course
Phase
Date
Time
1st Phase
01/09/2021 to 02/09/2021
nd
2 Phase (If Required)
03/09/2021 to 04/09/2021
All
rd
Honours
3 Phase (If Required)
05/09/2021 to 06/09/2021
Subject
7 a.m to 11 p.m
4th Phase (If Required)
07/09/2021 to 08/09/2021
5th Phase (If Required) **
09/09/2021 to 10/09/2021
1st Phase
01/09/2021 to 05/09/2021
Program
nd
Course
2 Phase (If Required)**
06/09/2021 to 10/09/2021
**এইভাবে ফাইনাল মেরিটরলস্ট অনুযায়ী প্ররিটি আসন ভরতি না হওয়া পযি ন্ত পি পি িারলকাি
(Phase) োধ্যবে এই প্ররিয়া চলবি থাকবে I

E-Counseling এি োধ্বেয অনলাইন ভরতি সংিান্ত রনবদি শেলী

 উপরিক্ত সূচী, ফাইনাল মেরিটরলস্ট এবং আসন সংখ্যা অনুযায়ী রবষয় বা মকাসস রিরিক E-Counseling এি তারলকা
www.nackconline.com

এ মেওয়া হবব এবং িরতস ি জনয মসই তারলকায় রিক কিবত হবব |

 প্ররিয়া চলাকালীন মিরজস্টার্স মোবাইল মফানটি সবে িাখ্বত হবব I
 তারলকায় রনবজি নাবেি পাবে Click for Admission এ রিক কবি OTP রেবয় confirm কিবত হবব I
 এিপি Payment Gateway এি োধ্যবে িরিস রফ রেবত হবব I টাকা জো না পড়বল Provisional Admission
হবব না I িরতস রফ: অনাসস মকাসস– 2600/-টাকা এবং মপ্রাগ্রাে মকাসস– 2000/-টাকা I (Gateway চার্ি োবদ)
 Payment Successful হওয়াি পি একটি িরসে ততিী হবব মযটিি রপ্রন্ট করপ প্রাথীবক িাখ্বত হবব I
 যরে Payment এি মেবে মকাবনা সেসযা হবল 3-4 ঘন্টা অবপো কিবত হবব I
 রনরদি স্ট E-Counselling Date অনুযায়ী মকাবনা Candidate ভরিি না হবল পিেিীকাবল ঐ

মেরিটরলস্ট অনুযায়ী মসই Candidate এি ভরিিি আি মকান সুবযাগ থাকবে না I
 অনাসস মকাবসসি মেবে একটি রবষবয় িরিস হবয় যাওয়াি পি যরে পিবতী E Counseling এ অনয রবষবয় িরিস
হওয়াি সুবযাগ পাওয়া যায় এবং িরতস হবত চাইবল তাহবল উপরিক্ত পদ্ধরত অনুসিণ কিবত হবব এবং এবেবে আবগি
িরিস টি বারতল হবয় যাবব | এবেবে িরতস ি জনয বাড়রত টাকা লাগবব না I তবব একজন আববেনকািী মকবলোে
একবািই একটি অনাসস রবষয় মথবক অনয অনাসস রবষবয় মযবত পািবব I Program Course িরতস হওয়া ছােছােীিা
যরে অনাসস মকাবসস িরিস হওয়াি সুবযাগ পায় তাহবল বাড়রত ফী রেবয় িরতস হবত পািবব I

By order

Abhijit Bhattacharyya
Teacher-in-Charge
Nabagaram Amar Chand Kundu College

