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ভিতর্র িবjিp 

েনতািজ sভাষ মুk িবশব্িবদয্ালেয়র িনmিলিখত েকাসর্gিলেত জুলাi ২০১২ িশkাবেষর্ ভিতর্র জn আেবদনপt 
আhান করা হেচ্ছ। িবশব্িবদয্ালয় িনmিলিখত ঐিচ্ছক িবষয়gিলেত (সাmািনক aনােসর্র সমতুল) ‘বয্ােচl র িডিg’ 
pদান কের। 

১। িব e ঐিচ্ছক(iেলকিট  )/ aনাসর্ঃ বাংলা, iংরািজ, iিতহাস, aথর্নীিত, রাTিবjান,সমাজতtt, জন-  
pশাসন,পাবিলক eডিমিনশেTশন  

২। িব কম ঐিচ্ছক(iেলকিট  )/ aনাসর্ 

৩। িব es িস ঐিচ্ছক(iেলকিট  )/ aনাসর্ঃ পদাথর্িবদয্া, রসায়নিবদয্া, গিণত, uিdদিবদয্া, pাণীিবদয্া, ভূেগাল 

েযাগয্তাঃ   uচ্চমাধয্িমক(১০+২) বা সমতুল পরীkায় utীণর্ (যারা েনতািজ sভাষ মুk িবশব্িবদয্ালয় o anাn 
sীকৃত িবশব্িবদয্ালেয়র িব িপ িপ পরীkা utীণর্ িশkাথর্ী েকবলমাt ১ o ২ নং েkেt আেবদন করেত পারেবন; 
িবশদ জানার জn pেskাস েদখনু)। 

িশkাkমঃ  সবর্িনm ৩ বছর o সবর্ািধক ৫ বছর 

েকাসর্- িফঃ   িব e’র জn ১৫০০টা pিত িশkাবষর্;  িব কম’eর জn ১৫০০টা pিত িশkাবষর্  eবং িব es িস’র 
জn ২২০০টা ( শুধুমাt িবjান িবভােগ লয্াবেরটির িনভর্র সাবিসিডয়াির িবষয় পাঠয্ হেল েসেkেt ২৫০০টা) 
pিতিট েকােসর্ ভিতর্র সময় েকাসর্- িফ বয্িতেরেক সাkেলয্ ৩৩০টা( েরিজেTশন eর জn ১০০টা, পিরিচিত পেtর 
জn ১০০টা eবং বািষর্ক unয়ন িফ বাবদ ১৩০টাকা) ধাযর্ হেব। pিতিট পনূনর্বীকরণ বেষর্ aথর্াৎ িdতীয় o তৃতীয় 
িশkাবেষর্ েকাসর্- িফ ছাড়া ei ১৩০টাকা বািষর্ক unয়ন িফ pেদয় হেব। 

পাঠেকেndর নাম o িঠকানাঃ  িবশব্িবদয্ালেয়র oেয়বসাiট eবং pেskােস uিlিখত আেছ। 

িনmিলিখত kমাnযায়ী ভিতর্র কাজ সmn করেত হেবঃ 

pথম ধাপঃ  িবশব্িবদয্ালেয়র oেয়বসাiট( www.wbnsouadmissions.com) মারফৎ িশkাথর্ীেক ‘aন- লাiন 
ভিতর্র ফমর্’ পরূণ করেত হেব। পূরণ করা ফমর্ o িতন ভােগ িবভk ‘েপ- iন িsপ’ oেয়বসাiট েথেক ডাuনেলাড 
কের ‘িpন্ট- আuট’ িনেত হেব। 

িdতীয় ধাপঃ eরপর িশkাথর্ীেক েসিট িনেয় eিkস বয্ােঙ্কর িনধর্ািরত েকান শাখায় কাযর্কালীন সমেয় িগেয় 
আেবদন পেtর জn িনিদর্  িফ বাবদ ১০০টাকা জমা করেত হেব। বয্ােঙ্ক pেয়াজনীয় িফ জমা েদবার পর 
িশkাথর্ীেক ২ কিপ বয্াঙ্ক চালান েদoয়া হেব; eকিট িশkাথর্ীর িনেজর নিথ eবং aপরিট িবশব্িবদয্ালেয়র নিথর 
কিপ। 

তৃতীয় ধাপঃ eরপর uk  কিmuটার- pদt আেবদন পtিটর সেঙ্গ pেয়াজনীয় শংসাপt সংযুk কের িশkাথর্ীেক 
িনেজর পছn anযায়ী পাঠেকnd বা sািড- েসন্টাের কাযর্কালীন সমেয় েযেত হেব eবং পাঠেকেndর েকা-
aিডর্েনটর মারফৎ তা pতয্িয়ত করেত হেব। পাঠেকnd েথেক িশkাথর্ীেক িবশব্িবদয্ালেয়র pেskাস o ভিতর্র িফ 



 

জমা েদবার বয্াঙ্ক- চালাn  সংgহ করেত হেব। িশkাথর্ীর পূরণেযাগয্ eকিট পিঞ্জকরণ িনদশর্ ঐ pেskােসর মেধয্ 
িছdযুkভােব েজাড়া থাকেব। ei িনদশর্িট পিঞ্জকরণ শংসাপেtর জn pেয়াজনীয়। 

চতুথর্ ধাপঃ  eরপর িশkাথর্ীেক ঐ পাঠেকেndর জn িনিদর্  eিkস বয্ােঙ্কর eকিট শাখায় কাযর্কালীন সমেয় িগেয় 
ভিতর্র িফ জমা করেত হেব। pেদয় ভিতর্র টাকা জমা করার পর বয্াংক েথেক িশkাথর্ীেক ২কিপ বয্াঙ্ক চালান 
েদoয়া হেব, eকিট তার িনেজর নিথ o anিট িবশব্িবদয্ালেয়র জn। 

পঞ্চম ধাপঃ eরপর িশkাথর্ীেক uk কিmuটার pদt আেবদন পt, pেয়াজনীয় শংসাপt, ফেটাgাফ, যথাযথভােব 
পরূণ করা পিঞ্জকরণ িনদশর্ eবং বয্াঙ্ক েথেক pাp চালােনর কিপ পাঠেকেnd জমা করেত হেব িবশব্িবদয্ালেয়র 
পরবতর্ী sের েসিটর pবােহর জn। uপেরাk ei সমs নিথ eবং কিmuটার pদt ভিতর্র আেবদন পtিটর 
নকল(ফেটাকিপ) সেমত পাঠেকেnd জমা করার পর িশkাথর্ী কতৃর্পেkর sয্াm েদoয়া o sাkিরত িনদশর্িটর 
ফেটাকিপ সংরিkত রাখেব েযিট তার িনদশর্ জমা েদবার pমান।  

grtপূণর্ তািরখgিলঃ 

• িবিডিপ aন- লাiন ভিতর্র pকlিট www.wbnsouadmissions.com/application.aspx ei 
oেয়বসাiেট বয্বহারেযাগয্ aবsায় পাoয়া যােব 25/06/2012 তািরখ েথেক eবং ei oেয়বসাiটিট bক 
করা হেব 12/07/2012 তািরখ েবলা ২ ঘিটকায়।  

• বয্াঙ্কgিলর িবিডিপ’র আেবদন পেtর িফ েনবার তািরখঃ   06/07/2012  েথেক 12/07/2012 ( বয্ােঙ্কর 
কাযর্কালীন সমেয়)। 

• পাঠেকndgিলর ভিতর্র আেবদন পt পরীkা o anেমাদেনর তািরখঃ 06/07/2012 েথেক 28/07/2012( 
িনিদর্  পাঠেকndgিলর কাযর্কালীন সমেয় pেযাজয্ ; যিদo িশkাথর্ীেদর জn িনধর্ািরত সমেয়র aিতিরk 
ei পিরেষবা pদােনর sাধীনতা পাঠেকেndর থাকেব)। 

• িবিডিপ ভিতর্র িফ বয্ােঙ্ক জমা করার তািরখঃ 23/07/2012  েথেক 28/07/2012 ( ভিতর্র েশষ িদন) । 

পাঠেকেndর েকা- aিডর্েনটরেদর জnঃ 

িবশব্িবদয্ালয় িনবnেকর দpের িনmিলিখত নিথgিল 21/08/2012 তািরেখর মেধয্ েpরেণর pেয়াজনীয় o 
যথাযথ বয্বsা gহন করেত হেব। 

১। কিmuটার pদt আেবদন পt ( শংসাপt সেমত) 

২। পরূণ করা পিঞ্জকরণ িনদশর্ 

৩। eিpেক  ন িফ জমা করা বয্াঙ্ক চালােনর িবশব্িবদয্ালয় কিপ 

৪। ভিতর্র িফ জমা করা বয্াঙ্ক চালােনর িবশব্িবদয্ালয় কিপ  

 

িনবnক 

 


