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এটি Admission Prospectus এর একটি অংল যা ব াঝার ু ট ধার্থে াংায় বেওয়া । বকার্ ামর্েই Admission
Prospectus এর ট কল্প

য়। আর্ ে কারীর্ক বয বকার্ া গুরুত্বপূ র্ে েথয জা ার জ য

া  র্ের্ে 

ময়

Admission Prospectus বেখর্ে অ ু র্রাধ করা র্ে।

অ াই Admission Fees জমা বেওয়ার পদ্ধটে:
1. E-Counselling list এ টিক করর্ে র্ ।
2. আর্ ে অ ু যায়ী E-Counselling list এ subject select করর্ে র্ ।
3. আর্ ে কারীর

াম ও আইটির ার্থ টঙ্ক (Pay Admission Fees-in blue ink) এ টিক করর্ে র্

Admission Fee জমা করার জ য।
4. একটি Authentication page open র্

যার্ে আর্ ে কারীর D.O.B. ও captcha code টের্য় submit

করর্ে র্ ।
একটি েু box open র্ যার্ে Admission Code generate র্ । Admission Code টর্খ রাখর্ে র্
next step এ payment চাার্ প্রর্য়াজর্ র জ য (এটি খু ই গুরুত্বপূ র্ে)। মর্ রাখর্ে র্ Admission Code
ও Admission Id েু টি আাো টজট । এখার্ বকার্ ামর্েই Admission Code এর ের্ Application Id
বেওয়া র্

া। টের্ admission াটে র্ ।

5. Check box টি select কর্র submit করর্ে র্ ।
6. SBI payment link page টি open র্ ।
7. Check box টি select করর্ে র্ proceed for payment এর জ য।
8. State টি “West Bengal” select কর্র type of Corporate/Institution এর জায়গায় “Educational
Institutions” select করর্ে র্ ।
9. কর্র্জর ার্মর জায়গায় “Narayangarh Govt General Degree College” submit করর্ে র্ ।
10. Payment Category বে আর্ ে কারীর্ক Fees Structure অ ু যায়ী (অর্ ক অপলর্ র মর্ধয) বের্খ টিকভার্
select করর্ে র্ । “Admission Fees” আর “Application Fees Only” এই েু টি অপল
select করর্

াে টের্য়

।

11. োরপর online challan টি টিকমে টি-আপ কর্র িাকা জমা করর্ে র্ ।
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মর্ রাখর্
 বকার্ া অ াকাটিে মযা এড়ার্ে ক আর্ ে কারীর্ক ভটেের প্রথম োটরর্খই টি প্রোর্ র জ য অ ু র্রাধ
করা র্ে।
 Admission Fee বেওয়ার আর্গ া ধা োর ার্থ Admission Prospectus এ প্রেত্ত ট টেেষ্ট বকার্ের জ য
Admission Fee Structure টি বের্খ ট

।

 েয়া কর্র ট টিে করু বয আপট বকার্ া যথেো ছাড়াই টি প্রো কর্রর্ছ ।
 যটে বকার্ া ব র্ের্ র যথেো য় ের্ আপ ার ভটেে অম্পূ র্ে এ ং যথে র্ ।
 Admission Fee Payment রটলে টি আপ ার কার্ছ যত্ন কর্র রাখু । বকা ট টেেষ্ট পর্ ের জ য অযািটমলর্ র
োটরখ বল ওয়ার পর্র আপ ার ভটেে ি র্য়র্ছ টক া আপর্িি করা র্ যা আপট অযািটমল বপর্মন্ট
স্ট্যািার্ টিক কর্র বেখর্ে পার্র ।
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