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িব�ি� 

একাদশ ��িণেত ভিত� (িশ�াবষ� : ২০২০-২০২১) 

তািরখ: ১০/০৯/২০২০ ি�. 
 

২০২০-২১ িশ�াবেষ� মাধ�িমক ও উ� মাধ�িমক িশ�া �বাড�, কুিম�া কতৃ�ক �নায়াখালী সরকারী কেলেজ একাদশ ��িণেত চূড়া� মেনানয়ন�া� 

িশ�াথ�ীেদর িনে�া� প�িতেত ভিত� কায��ম স�� করা হেব। 
 

১। �নায়াখালী সরকারী কেলেজ ভিত� �ি�য়া আগামী ১৩/০৯/২০২০ তািরখ হেত ১৭/০৯/২০২০ তািরখ পয�� িশওরক�াশ-এ ভিত� িফ জমাদান  

    সােপে� স�ূণ� অনলাইন �ি�য়ায় ভিত� কায��ম চলেব। 
 

২। িশওরক�াশ-এর �যেকান বুেথর মাধ�েম িনধ�ািরত ভিত� িফ �দান করেত হেব। ভিত� িফ: িব�ান শাখা- ছা�:-১৯৯০/-, ছা�ী- ১৭৫০/- টাকা, 

   মানিবক ও ব�বসায় িশ�া শাখা- ছা�: ১৮৯০/-, ছা�ী: ১৬৫০/- টাকা।  

 ২০২০ সােলর পূেব� এসএসিস পরী�া উ�ীণ� িশ�াথ�ীেদরেক িশ�া িবরিত িফ বাবত অিতির� ১৫০/- (একশত প�াশ) 

জমা িদেত হেব। 
 

৩। ভিত� িফ �দােনর পর িশওরক�াশ �থেক �মাবাইেল একিট Transaction ID আসেব। পরবত�ীেত �নায়াখালী সরকারী কেলেজর ভিত�র ওেয়ব  

    সাইট-এ অনলাইন ভিত� ফরম পূরণ করার সময় এই Transaction ID �দান না করেল পূরণকৃত ভিত� ফরমিট ডাউনেলাড করা যােব না। 
 
 

৪। ভিত� �ি�য়া স�� করার জন� ১৩/০৯/২০২০ তািরখ সকাল ১১:০০ টা হেত ১৭/০৯/২০২০ তািরখ দুপুর ১২:০০ টার মেধ� �নায়াখালী  

সরকারী কেলেজর ভিত�র ওেয়ব সাইট http://noakhalicollege.eshiksabd.com এ িগেয় অনলাইন ভিত� ফরম পূরণ করেত হেব।  

অনলাইন ভিত� ফরম পূরণ সং�া� িব�ািরত িনেদ�শনা- 

 �নায়াখালী সরকারী কেলেজ ভিত�র ওেয়ব সাইট http://noakhalicollege.eshiksabd.com এ িগেয় িনে�া� User Name 

ও Password িদেয় ি�ক করেত হেব। 

 User Name: ncstudent এবং Password: ncstudent িদেয় Sign In করেত হেব। 

 Sign In করা �পইেজ Admission বাটন ি�ক করেল Click for New Admission বাটন আসেব।  

 Click for New Admission বাটন ি�ক করেত হেব। 

 Select Department (Science/Humanities/Business Studies) এবং Enter SSC Roll (6 Digit) ঘর দুিট 

পূণ� কের Check for Admission বাটন ি�ক করেল ভিত� ফরম open হেব। 

 ভিত� ফরেম চািহত তথ�ািদ �দান কের Submit বাটন ি�ক করেল �ি�য়ািট স�� হেব। 

ভিত� ফরেম অবশ�ই সদ� �তালা ছিব ব�বহার করেত হেব। পূরণকৃত ফরম ডাউনেলাড কের িনেজর সং�েহ রাখেত হেব। পরবত�ীেত �য়ংি�য়ভােব 

অিভভাবেকর �মাবাইেল ভিত�র িন�ায়নসহ ��িণ �রাল �দান করা হেব। এখােনই ভিত� �ি�য়া �শষ হেব। 
 

৫। �ধুমা� মুি�েযা�া (FQ) �কাটায় ভিত�র ��ে� উি�িখত তািরেখর মেধ� িশ�াথ�ীেদর �শরীের কেলেজ উপি�ত হেয় িন�িলিখত কাগজ 

দািখলপূব�ক িশওর ক�ােশ টাকা জমা �দান করার অনুেমাদন িনেত হেব। মুি�েযা�া (FQ) �কাটা সুিবধা�া� িশ�াথ�ীেদর িনে�া� কাগজপ� দািখল 

করেত হেব: 

(ক) এসএসিস’র মূল একােডিমক �া�ি��, (খ) মুি�েযা�া ম�ণালয় কতৃ�ক �দ� মুি�েযা�া সনেদর মূল কিপ ও ফেটাকিপ,  (গ) মুি�েযা�ার 

জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ এবং এসএসিস’র সনদপে�র ফেটাকিপ (�েযাজ� ��ে�), (ঘ) মুি�েযা�া দাদা হেল িশ�াথ�ীর িপতার জাতীয় 

পিরচয়পে�র ফেটাকিপ এবং িপতার এসএসিস’র সনেদর ফেটাকিপ (�েযাজ� ��ে�) অথবা অনলাইন জ� িনব�েনর ফেটাকিপ, (ঙ) মুি�েযা�া 

নানা হেল ‘মাতার’ জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ এবং এসএসিস’র সনেদর ফেটাকিপ বা এসএসিস (পাস) না হেল অনলাইন জ� িনব�েনর মূল 

ও ফেটাকিপ, (চ) অনলাইন �থেক ডাউনেলাডকৃত মুি�েযা�ার িব�ািরত তথ� �যখােন �ামী/�ীর নামসহ �পাষ�েদর নাম অ�ভু�� রেয়েছ তার কিপ 

এবং (ছ) িশ�াথ�ীর জ� িনব�েনর ফেটাকিপ। 
 

 

৬। ভিত�কৃত িশ�াথ�ীরা ��িণ �রাল অনুসাের কেলজ কতৃ�ক িনধ�ািরত সমেয় উপি�ত হেয় Finger Print এর মাধ�েম বােয়ােমি�ক �রিজে�শন  

    স�� করেত হেব। উে�খ�, পরবত�ীেত এই Finger Print এর মাধ�েম িশ�াথ�ীর হািজরা �হণ করা হেব। 

৭। একাদশ ��িণর �াস �িটন অনুযায়ী অনলাইেন �� হেব। �াস �িটন  �নায়াখালী সরকারী কেলজ ওেয়বসাইেট ও �ফসবুক �পেজ  

    https://www.facebook.com/noakhaligovernmentcollege1963/ যথাসমেয় পাওয়া যােব। 

৮। পররত�ীেত চািহবামা� এসএসিস পরী�ার মূল একােডিমক �া�ি�� ও এর ০২ কিপ ফেটাকিপ, �শাংসাপে�র মূলকিপ  এর  

    ০২ কিপ ফেটাকিপ এবং ডাউনেলাডকৃত ভিত� ফরম জমা িদেত হেব। 

৯। �নায়াখালী সরকারী কেলেজ ভিত� সং�া� �যেকান তেথ�র জন� �যাগােযাগ- জনাব �মা: কাম�ল হাছান, সহকারী অধ�াপক, ইংেরিজ িবভাগ,   

     �মাবাইল: ০১৭১৭৫২১২৮৬ 

 

      

 

        

         অধ�� 

�নায়াখালী সরকারী কেলজ 

 

 

আহবায়ক 

একাদশ ��িণ ভিত� কিমিট ২০২০-২০২১ 

�নায়াখালী সরকারী কেলজ 

                      �মাবাইল: ০১৭১৬৩৫৪৯৪০ 

 


