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Subject: - E-Admission list and Final Admission to B.A/B.Sc 1st Year Hons./
Programme Course of Study under semesterised CBCS (2019-2020)
1st E-Counselling এর জন্য Honours Course of study এর প্রতিতি তিষয়ের তিতভন্ন Category
Student দের জন্য দে সংখ্যক আসন্ তন্ধ্ধাতরি আয়ে Final Merit-list দেয়ক Merit অন্ু োেী তিক দসই
সংখ্যক োত্র-োত্রীয়ের ন্ায়ের 1st Admission list এিং Provisional Admission এর সূ চী Nagar
College website (www.nagarcollege.in) এ 18/06/2019 িাতরখ্ েঙ্গলিার েুপুর ০2.00 িার সেে
দেো হয়ি। উক্ত List দেয়ক ভতিধর সূ চী অন্ু োেী online এর োধ্যয়ে admission fees(college
website দেয়ক admission fees structure )দেয়খ্ তন্য়ি হয়ি। েতে 1st E-Counselling এ সেস্ত আসন্
পূ রণ ন্া হে িাহয়ল দে তিষেগুতলয়ি তিতভন্ন categoryর দে সংখ্যক আসন্ িাাঁকা োকয়ি তিক দসই সংখ্যক
োত্র-োত্রীয়ের ন্ায়ের 2nd E-Admission list প্রকাশ করা হয়ি। 2nd List হয়ি 1st E-Admission list এর
দে ক্রতেক সংখ্যাে দশষ হয়েয়ে তিক িার পয়রর সংখ্যা দেয়ক। সেস্ত seat পূ রণ ন্া হো অতি এইভায়ি
একাতধ্ক E-Admission চলয়ি োকয়ি।
Programme Course of studyর োত্র-োত্রীয়ের দক্ষয়ত্র FINAL MERIT LIST প্রকাতশি হয়ি
18/06/2019 িাতরখ্ েুপুর 12.00 িার সেে। ঐ List তি হয়ি E-admission এর list। উক্ত list দেয়ক
ভতিধর সূ চী অন্ু োেী online এর োধ্যয়ে admission fees (college website দেয়ক admission fee
structure দেয়খ্ তন্য়ি হয়ি) জো তেয়ে provisional admission তন্য়ি হয়ি।
দে সেস্ত োত্রোত্রী ভতিধর সূ চীর তন্তেধষ্ট িাতরখ্  সেয়ের েয়ধ্য online এর েধ্যয়ে provisional
admission তন্য়ি পারয়িন্া িায়ের পরিিধীয়ি আর ভতিধর দকান্ সু য়োগ োকয়ি ন্া।
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Provisional Admission দন্োর পূ য়িধ তন্য়ে িতণধি তিষেগুতল অিশযই েত্ন সহকায়র পড়ার জন্য োত্রোত্রীয়ের তন্য়েধশ দেো হয়ে।
১. একাতধ্ক Hons. তিষয়ের List এ ন্াে োকয়ল দকিলোত্র একতি তিষয়েই Provisional admission
দন্ো োয়ি।
২. Original mark-sheet, certificate (reserve category) ইিযাতের সয়ঙ্গ Application form এর
িেযগি গড়তেল োকয়ল Provisional admission িাতিল করা হয়ি।
৩. োকধতশি, সাতিধতিয়কি (Reserve Category) ইিযাতে ভুয়ো িা ন্কল প্রোতন্ি হয়ল Admission িাতিল
হয়ি এিং আইতন্ িযািস্থা দন্ো হয়ি।
৪. উপয়রাক্ত দকান্ দক্ষয়ত্র জো দেো Admission তি দিরৎ দেো হয়ি ন্া।
FINAL ADMISSION
দে সেস্ত োত্র-োত্রীরা Provisional admission দন্য়ি িায়ের ক্লাস চলা কালীন্ োতেত্ব প্রাপ্ত তশক্ষক
েহাশয়ের কায়ে Admission fess জো দেো Money receipt, MP Admit Card, H.S Mark sheet
এিং Reserve category দি ভতিধ হয়ল িারা সাতিধতিয়কি ইিযাতে সেূ য়হর Original copy verification
কয়র এিং online এ submit করা Admission form এর print copy এর সয়ঙ্গ উক্ত Document
গুতলর Xerox copy গাাঁো একতি দসি জো তন্য়ে final admission করায়ন্া হয়ি।
E-counselling list, Provisional Admission তিষেক সূ চী কয়লজ website- www.nagarcollege.in
এ দেো আয়ে এিং Final Admission এর সূ চী পরিিধীয়ি কয়লজ Website এ এিং দন্াতিশ দিায়ডধ
দেো হয়ি ।
অধ্যক্ষ
ন্গর কয়লজ
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