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এটি Admission Prospectus এর একটি ংল যা ববাঝার ু টবধার্থে বাংায় বেওয়া । বকার্ ামর্েআ Admission
Prospectus এর টবকল্প

য়। অর্বে কারীর্ক বয বকার্ া গুরুত্বপূ র্ে েথয জা ার জ য বা বর্ের্ে ব ময়

Admission Prospectus বেখর্ে  ু র্রাধ করা র্ে।

 াআ ভটেে প্রটিয়া ম্পর্কে ট য়মাবী:
1. অর্বে

করার ময় প্রর্েযক অর্বে কারীর একটি ট জস্ব আর্ম অআটি এবং বমাবাআ

No. র্ ভা য়) থাকা বাধযোমূ ক। যটে কার্রার আর্ম অআটি

ম্বর (WhatsApp

া থার্ক োর্ োর্ক অর্বে

করার

অর্গ তেরী কর্র ট র্ে র্ব।
2. অর্বে

 াআ

প্রটিয়ায় জমা র্য় যাওয়ার পর্র প্রর্েযক অর্বে কারীর কার্ে োর registered mobile

no. এ একটি SMS যার্ব। এআ SMS এ একটি Application ID

Password থাকর্ব, এআ

Application ID টি প্রর্েযক অর্বে কারীর্ক টিকভার্ব ট র্জর্ের কার্ে বরর্খ বেওয়ার জ য বা র্ে। োোড়া
োর্ের টপ্রন্ট অউি ব ওয়া ফর্মেও এআ অআটিটি থাকর্ব। োরা বয এআ ম্বরটি বকা মর্ে াটরর্য় া বফর্।
3. প্রর্েযক অর্বে কারীর্ক  াআ Application Form

র একটি টপ্রন্ট অউি ব ওয়ার জ য বা র্ে। এআ

টপ্রন্ট অউিটির্ে োর্ের আ কর্র ভার্াভার্ব বরর্খ টের্ে বা র্ে কারর্ এটি োর্ের পর্র প্রর্য়াজ র্ব।
4.  াআ প্রটিয়ায় অর্বে করার বল োটরর্খর পর্র একটি প্রটভল া বমটরি টস্ট প্রকাল করা র্ব।
5. এআ প্রটভল া বমটরি টর্স্ট যটে কার্রার াম ভুবলেঃ া থার্ক বা যটে বকার্ া অর্বে কারীর এআ প্রকাটলে
বমটরি টস্ট থোৎ বমধা োটকা ম্পর্কে বকার্ া টভর্যাগ থার্ক োর্ বআ কথা স্পষ্টভার্ব জাট র্য় বক্তবয
টথভুক্ত করর্ে র্ব admission@ngc.ac.in এআ আর্ম যার্ের্। মর্
প্রকাটলে ওয়ার পর ৪৮ ঘণ্টা ময় োরা পার্ব োর্ের টভর্যাগ
করার ময় োর্ের  াআ

রাখর্ে র্ব বয এআ বমধা োটকা

টথভুক্ত করার জ য। টভর্যাগ

টথভুক্ত

প্রটিয়ায় জমা বেওয়া Application Form এর টপ্রন্ট অউি এর েটব বা

Scanned image আর্ম এর র্ে জুর্ড় বেওয়া বাধযোমূ ক। এটি া থাকর্ বকার্ া বস্থার্েআ টভর্যাগ গ্রায
র্ব া।
6. যািটমল ওয়ার আ-কাউর্েটং টস্ট এ প্রর্েযকটি ার্মর পার্ল একটি কর্র টঙ্ক থাকর্ব। বআ টঙ্ক এ টিক
করর্ অর্বে কারীর একিা যািটমল বকাি বজ ার্রি র্ব। এআ বকািটি ভীর্ গুরুত্বপূ র্ে, কারর্  াআ
প্রটিয়ায় োরা যখ যািটমল টফ টের্ে যার্ব েখ  াআ চাার্ োর্ের এআ বকািটি টখর্ে র্ব।
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7. প্রর্েযক অর্বে কারীর্ক জা ার্ া র্ে বয ভটেে প্রটিয়া শুরু বথর্ক বল পযেন্ত বকা মর্য়আ বকার্ া বস্থার্েআ
কর্র্জ অার প্রর্য়াজ ব আ।
8. বয বকার্ া বকার্েআ ভটেে প্রটিয়াটি যথাযথভার্ব বমধা  ু যায়ী র্ব। ভটেে টফ বকার্ া পটরটস্থটের্েআ বফরৎ বযাগয
য়।
9.  াআ টর্স্টর্মর মাধযর্ম ম্পূ র্ে ভটেে প্রটিয়াটি Provisional।
10. ভটেে প্রটিয়ার ংল টার্ব মস্ত িকুর্মর্ন্টর Physical Verification এর ময় যটে বকার্ া অর্বে কারীর
Application Form এ প্রর্েয় বকার্ া ের্থযর ার্থ েটে বা ভু পাওয়া যায় বা োর্ের জমা বেওয়া বকার্ া
টথর মর্ধয বকার্ া ভু পাওয়া যায় োর্ েৎে াৎ োর্ের অর্বে বাটে করা র্ব।
অর্বে কারী ভটেের ু র্যাগ পার্ে োর্ের প্রর্েযকর্ক একটি যাটন্টর টগং যাটফর্িটফি ও একটি

11.

অন্ডারর্িটকং এর টপ্রন্ট অউি ট র্ে র্ব এবং আ কর্র িকুর্মন্ট বভটরটফর্কল এর ময় কর্র্জ জমা করর্ে
র্ব। েু টি িকুর্মন্ট টপ্রন্ট ব ওয়ার জ য টঙ্ক যািটমল বপািোর্ বেওয়া থাকর্ব।
12.  াআ প্রটিয়ায় ভটেে র্য়র্ে

ন

ন অর্বে কারী িা শুরুর প্রথম টে যটে টরর্পািে া কর্র থবা

িা শুরুর পর পরপর াে টে বকার্ া েথয া টের্য় বা কর্জ বক া জাট র্য়  ু পটস্থে থার্ক োর্ োর
ভটেে প্রটিয়াটি বকার্ া ব াটিল োড়াআ বাটে করা র্ব।
13. একার্থ একাটধক কর্র্জ ভটেে ওয়া বাঞ্ছ ীয়

য়। এিা ধর্র ব ওয়া র্ব বয একজন অর্বে কারী একআ

মর্য় বয বকার্ া একটি কর্র্জআ ভটেে র্ব।
14. যটে বকার্ া অর্বে কারী  য কর্র্জ ভটেে

থার্ক এবং পরবেেীকার্ ব এআ কর্র্জ ভটেে র্ে চায়

োর্ অর্গর কর্জ বথর্ক একটি ট্রােফার াটিেটফর্কি ট র্য় এর্ োর ািেকটপ এআ কর্র্জ জমা টের্ে
র্ব।
15. ভটেে ংিান্ত বকার্ া টজজ্ঞাা থাকর্ admission@ngc.ac.in এআ আর্ম অআটির্ে জা ার্ে র্ব।
16. প্রযু টক্তগে বকার্ া ায়ো বা  াআ ভটেে ম্পর্কে বকার্ া মযা থাকর্ ৭০০১৩৬৬৩৩৮, ৯১২৬৫৬১৩৮৯
থবা ৯০৬৪২৮৯৩৩১

ম্বর্র বযাগার্যাগ করর্ে র্ব। (কা ১০িা বথর্ক টবকা ৫িার মর্ধয বয বকার্ া

কার্জর টে ।) মর্ রাখা প্রর্য়াজ উপটর উক্ত ম্বর্র বয বকার্ া অর্বে কারী েখ আ বফা করর্ব যখ োর
প্রযু টক্তগে বকার্ া মযা র্ব।  য বয বকার্ া ধরর্ র মযা বা টজজ্ঞাা থাকর্ উপটর উক্ত আর্ম এ বম
করর্ে র্ব।
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