Nur Mohammad Smriti Mahavidyalaya
Admission to B.A Hons & General Courses in Semesterized
CBCS Curriculum 2019-2020

Ref. No……………………

Date……28/05/2019….….
ই-কাউি িলং এর মাধ েম ভিতর প িত

১ থেম কেলজ ওেয়বসাইট nmsmvonline.com / nurmohammadsmritimahavidyalaya.com login করেত হেব।
২। E- Counseling Button িট Click করেত হেব।
৩। িবষয় ও category select করেত হেব। (SC/ST/OBC-A/OBC-B/PH)
৪। Submit বাতামিট click করেত হেব।
৫। ি য়া চলাকালীন REGISTER করা MOBILE িট সংেগ রাখেত হেব
৬। িনেজর নােমর পােষ Book My Seat বাতাম িট Click করেত হেব এবং সােথ সােথ মাবাইেল একিট OTP পাওয়া যােব।
৭। িনিদ ঘের OTP িট টাইপ করেত হেব।
৮। ভিত িফ জমা দওয়ার জন FEES PAYMENT GATE WAY Click করেল Online Payment Gate way area খুেল যােব।
আেবদনকাির তাঁর পছ

মত Debit Card/Net Banking/ Visa Card /SBI Gate way-র মাধ েম টাকা জমা করেত পারেব।

টাকা জমা দওয়া হেলই একিট Money Receipt তির হেব, যার Print Copy ছা ছা ীেদর রাখেত হেব।
৯। একিট িবষেয় ভিত হেয় যাওয়ার পর পরবতী Counseling এ অন িবষেয় ভিত হেত চাইেল আেগর ভিত িট বািতল
হেয় যােব।
১০। একজন Student এেকর বিশ িবষেয় আেবদন করেত পারেব।
করা হেব। একিট student
১১। Final Merit List
১২। Online ভিত

ধু মা

ধুমা

Merit List এর উপর িভি

কেরই ভিত

একবারই একিট অনাস থেক অন অনাস কেষ যেত পারেব ।

কাশ হেয় যাবার পের আর জেনরাল Combination Subject Change করা যােব না।
ি য়া

শষ হেল িনধািরত িদেন অও সমেয়র মেধ

ছা ছা ী ও অিভভাবেকর

া রসহ

Admission Form,
Money Receipt এবং অন ান

েয়াজনীয় Documents এর original ও Xerox Copy সে

িনেয় কেলেজর

াস েম
এেস

ভিত সুিনি ত করেত হেব।

১৩। Online Form Fill up এর সময় কানও ভূল তথ িদেয় বা তথ ভূল

মািণত হেল তাঁর ভিত বািতল বেল গণ

হেব।
১৪। মেন রাখেত হেব ভিত বাবদ দওয়া টাকা কানও অব ােতই ফরত যাগ নয়।
N.B : Online Admission

ি য়া চলাকালীন ছা ছা ীেদর কেলেজ আসার কানও

েয়াজন নাই।
Sd/
অনুপ কুমার ম ল
ভার া
নুর মহ দ

অধ া

ৃিত মহািবদ ালয়

