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ভর্তি র জন্য করন্ীয় কার্িক্রমঃ  
 
1.তার্িকাভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীরা িগইন্ আইর্ি এবং পাসওয়ািি  বযবহার করর র্পর্জ অ্যাির্মশন্ পপার্ি ারি িগইন্ 
করর, ১৪ ই জান্য়ুার্র ২০২১ পেরক ১৫ ই জান্য়ুার্র ২০২১ পর্িন্ত র্ন্র্দিষ্ট র্ি জমা করর ভর্তি  পন্ওয়া 
র্ারব।  
2. সংরর্িত পেণীর ছাত্র/ছাত্রীরা র্ারদর ন্াম সংরর্িত ও সাধারণ র্বভাগ উভরয়ই বতি মান্ র্তর্ন্ পকান্ 
র্বভারগ ভর্তি  হরত চান্ তা পবরছ পন্রবন্।   
3. তারপর ‘Pay’ পবাতারম র্িক কররবন্ এবং প্রদারন্র জন্য পপরমন্ট পর্ররেবা প্রদান্কারীর ওরয়বসাইরর্ 
পুন্ঃর্ন্রদি র্শত হরব।   

4. সিি পপরমরন্টর পর ছাত্র/ছাত্রীরা ভর্তি  পপার্ি ারি র্িরর আসরবন্ এবং িাউন্রিাি প্রার্ি র্িঙ্কটি র্িক 
(Download Receipt Link) করর পপরমন্ট রর্সদ িাউন্রিাি কররবন্।  

5. ভর্তি  হওয়ার পর, পরবতী ভর্তি র তার্িকায় র্বরবচন্ার জন্য র্শিােী তার পছন্দ অ্ন্রু্ায়ী উপর্ুক্ত 
জায়গা পাওয়ার জন্য আপরেি করার র্সদ্ধান্ত র্ন্রত পাররন্। 

6. শুধুমাত্র ভর্তি  হওয়া ছাত্র/ছাত্রীরাই আপরেরিশরন্র সুরর্াগ পারবন্। পর্সব ছাত্র/ছাত্রীরা ভর্তি  হরবন্ ন্া 
তারদররক ভর্তি  প্রর্ক্রয়ায় পনু্রায় র্বরবচন্া করা হরব ন্া।  
 

Steps to be followed to get admission: 

 1. Students whose name are there in Admission list will login into the admission portal using their log 

in id. And password. Admission can be taken by payment of required fees on and from 14.1.2021 

to 15.1.2021. 

 2. Students who are of reserved category and whose name have appeared both as Reserved and 

General category will choose in which category, he/she wants to take admission. 

3. Student will click to the pay button and will be redirected to payment service provider's website for 

payment. 

4. After successful payment student will return to the admission portal and will download the payment 

receipt by clicking the download receipt link. 

5. After getting admission student can opt for up-gradation for being considered in the next admission 

list to get suitable place as per his/ her preferences as submitted.  

6. Only the admitted candidates will get the chance for upgradation. The candidates who will not take 

the admission as per the admission list published by this University, their candidature will not be 

considered for any further admission process. 

              Sd/-  

Dr. Subir Kumar Roy  

Secretary (Addl. Charge) 


