
 

যায়দদঘী কলরজ  
২০১৮-২০১৯ দক্ষাফললে দফ.এ/দফ.এ.দ. (িনাে ও া ) প্রথভ সদভস্টালয(CBCS) বদতেয দফজ্ঞদি 
পভে দপরা কযলত লফ িনরািআলন, ৯িআ জুন,২০১৮ দফকার ৫ টা সথলক ১৮িআ জুন, ২০১৮ (যাত ১২ টা) মেন্ত। 

 িনরািআন পভে দপরালয য একদট Application ID  ততদয লফ, মায দ্বাযা ছাত্রছাত্রীযা ওলয়ফািআলট Login কযলত াযলফ 
(Password Date of Birth DD/MM/YYYY) 

 িনরািআন পভে দপরা কযায য পভে দপ্রন্ট িঅউট দনলত লফ।(পলভেয ার্ে কদ জভা সনওয়া লফ বদতেয ভয়) 
 সযদজলেন দপিঃ িনাে- প্রদত িনালেয সক্ষলত্র ৫০/-, া সকাে ৫০/-  
 সযদজলেন দপ িনরািআলন (সর্দফট কার্ে ,সেদর্ট কার্ে ফা সনট ফযাদকিং) ফা ফযাক চারালনয ভাধযলভ জভা কযা মালফ। দপ িনরািআলন 

জভা দদলয় দযদব দপ্রন্ট দনলত লফ  ,ফযাক চারালনয সক্ষলত্র(িপরািআন) ফযাক িপ িআদিয়া যায়দদদঘ ব্রালে ফযাক চারান জভা দদলয় ১ 
কদ দযদব দনলত লফ। িনরািআলন সলভন্ট কযায ভয় মদদ Payment Failure য় তলফ Make Payment িলন দগলয় 
ুনযায় সলভন্ট কযা মালফ। সলক্ষলত্র পভে ূযণ কযায ভয় সদওয়া সভাফািআর নম্বলয সম Application ID ও Password, SMS 
দালফ মালফ তা দদলয়িআ ুনযায় LOGIN কযা মালফ।  

 িনাে ও ালকালেয জনয িঅরাদা সযদজলেন কযলত লফ  (Vocational Course সথলক া কযলর শুধুভাত্র দফএ ালকালে 
িঅলফদন কযলত াযলফ এফিং বূলগার দনলত াযলফ না) । একজন ছাত্র/ছাত্রী ফোদধক ৩ দট দফললয়য জনয িনালেয পভে দপরা 
কযলত াযলফ। 

 সযদজলেন দপ িনরািআলন(সর্দফট কার্ে, সেদর্ট কার্ে ফা সনট ফযাদকিং) জভা সদফায সল তাদযখ ১৯ িআ জুন, ২০১৮, কার ১০ 
টায ভলধয।  ফযাক চারান (িপরািআন) জভা সদফায সল তাদযখ ১৯িআ জুন, ২০১৮, সফরা ১২ টা। 

 দপ িনরািআলন জভা দদলর Payment Status তৎক্ষণাৎ PAID সদখালফ, সযদজলেন দপ চারালনয ভাধযলভ ফযালক জভা সদফায ২৪ 
ঘণ্টায ভলধয ওলয়ফািআলট সলভন্ট স্টযাটা PAID  না সদখালর কলরজ িদপল মথা ীঘ্র সমাগালমাগ কযলত লফ ( ১৯.০৬.২০১৮ 
তাদযলখয সফরা ২ টায ভলধয) । সকফরভাত্র PAID স্টযাটা এয িঅলফদনকাযীলদয নাভিআ সভদযট দরলস্ট থাকলফ। প্রদবনার সভদযট 
দরস্ট প্রকাদত লফ িঅগাভী ১৯.০৬.২০১৮ তাদযখ, দফকার ৫ টায়।  

 প্রদবনার সভদযট দরলস্ট নাভ না থাকলর কলরজ িদপল ২০.০৬.২০১৮ সফরা ২ টায  ভলধয প্রলয়াজনীয় কাগজ ত্র দনলয় 
িংলাধলনয জনয সমাগালমাগ কযলত লফ। পািআনার সভদযট দরস্ট প্রকা ওয়ায য সকান যকলভয িংলাধন িঅলফদন গ্রায লফ 
না। 

 পািআনার সভদযট দরস্ট প্রকাদত লফ িঅগাভী ২০.০৬.২০১৮ তাদযখ, দফকার ৫ টায়।  
 বদতেয ূলফে সভদযট দরলস্ট থাকা ছাত্রছাত্রীলদয পলভেয ার্ে কদয ালথ ভস্ত Original Documents  দভদরলয় সনওয়া লফ (সকান 

সজযক্স কদ গ্রায লফ না)। 
 মদদ বদতে প্রদেয়ায সকান মোলয়, সকান তথয ফা প্রাি নম্বয বুর াওয়া মায় মা িনরািআন পভে দপরা এয ভয় সদওয়া লয়লছ, 

সিআফ িঅলফদনকাযীলদয িঅলফদন ফাদতর কযা লফ ও সযদজলেন দপ/ বদতে দপ সকানবালফ সপযত সদওয়া লফ না। 
 িনালেয জনয িঅলফদন কযায সমাগযতায ভাকাদ িঃ 

সফস্ট সপায দফললয় ৫০% ও িংদিষ্ট দফললয় ৪৫% িথফা িংদিষ্ট দফললয় ৫৫% 
তদরী জাদত/উজাদতলদয জনযিঃ সফস্ট সপায দফললয় ৪০% িথফা িংদিষ্ট দফললয় ৪০% 
(দফিঃদ্রিঃ পুর্ িযাি দনউদিন ও ভািআলোফালয়ারদজ িনালেয সক্ষলত্র সকদভদেলত িফযিআ া কযলত লফ) 

 িংযক্ষনিঃ দিভফঙ্গ যকালযয দনয়ভানুমায়ী। 
 বদতে িংোন্ত ভয়ূচী দফলল দযদিদতলত (দফশ্বদফদযারয় / যকাযী িঅলদনাভা ফা মাদিক ত্রুদট িআতযাদদ) দযফতেনলমাগয।              
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