-অনলাইন কাউন্সেললিং এবিং ভলতি সিংক্রান্ত লনন্সদি শাবলীঅভেদানন্দ মহাবিদযালভের ২০১৮-১৯ বিক্ষািভষে বি,এ, /বি,এসবস, /বি,কম, িাখার বিবেন্ন সান্মাবনক বিষভে
েবতে র জনয যে সকল ছাত্র-ছাত্রী আভিদন কভরভছ তাভদর সুবিধাভথে অনলাইন কাউভেবলিং এিিং েবতে সিংক্রান্ত এই
বনভদে িািলী জাবর করা হলঃ
1. সমগ্র েবতে প্রবক্রোটি (আভিদন যথভক শুরু কভর যমধা তাবলকা প্রকাি এিিং উক্ত তাবলকা যথভক েবতে ) কভলজ
ওভেিসাইভের মাধযভম অনলাইভন সম্পন্ন হভি।
2. কভলজ ওভেিসাইের (http://abhedanandamahavidyalaya.ac.in/) ONLINE ADMISSION
বলভে eCouncelling List এ ইিং-০৬/৭/২০১৮ তাবরখ িধেমান বিশ্ববিদযালে দ্বারা মঞ্জুরীকৃ ত বনবদে ষ্ট আসন
সিংখযা অনুসাভর প্রথম যমধাতাবলকা প্রকাবিত হভি।
3. প্রথম যমধা তাবলকাে বনিোবিত ছাত্র-ছাত্রীভদর অিিযই ইিং-০৭/৭/২০১৮ যথভক ইিং-০৯/৭/২০১৮ তাবরখ এর
মভধয অনলাইভন েবতে হভত হভি। এর জনয কভলজ ওভেিসাইভে বিভে বনজস্ব acknowledgement id এর
সাহাভেয প্রভিি কভর অনলাইভনই e-payment এর মাধযভম কভলভজ েবতে িািদ োকা জমা করভত হভি। কভলভজ
েবতে র োকা শুধু মাত্র অনলাইভন গ্রহণ করা হভি। সুতরািং ছাত্র-ছাত্রীভদর আনুভরাধ করা হভছ e-payment
প্রবক্রোটি সম্পন্ন হভেভছ বক না যস সম্বভে বনবিত হভত।
4. প্রসঙ্গত উভেখয, যে সকল ছাত্র-ছাত্রী একাবধক সান্মাবনক বিষভের যমধা তাবলকাে মভনানীত হভেভছ তারা
েবতে হিার সমে একটি মাত্র সান্মাবনক বিষে বনিোিন করভত পারভি এিিং বনিোিভনর পর মুহূভতে তার
নাম অনয সান্মাবনক বিষভের যমধা তাবলকা যথভক মুভছ োভি। সুতরািং বনিোিভনর সমে সঠিক সান্মাবনক
বিষে যদভখ বনভে তারপর বনিোিন করা জরুরী।
5. প্রথম যমধা তাবলকা অনুোেী েবতে প্রবক্রো যিষ হওোর পর েবদ যদখা োে বিশ্ববিদযালে দ্বারা মঞ্জুরীকৃ ত
আসন তখভনা ফাাঁকা রভে যিভছ তখন বদ্বতীে যমধা তাবলকা ইিং-১০/৭/২০১৮ তাবরখ প্রকাি করা হভি এিিং
তাভদর েবতে র জনয দুটি বদন যদওো হভি, েথাক্রভম ইিং-১১/৭/২০১৮ ও ১২/৭/২০১৮ তাবরখ।
6. বদ্বতীে যমধা তাবলকা যথভকও উপভরাক্ত ৩-নিং বনভদে ি অনুোেী েবতে সম্পন্ন হভি।
7. বদ্বতীে যমধা তাবলকা অনুোেী েবতে প্রবক্রো যিষ হওোর পভরও েবদ যদখা োে বিশ্ববিদযালে দ্বারা মঞ্জুরীকৃ ত
আসন তখভনা ফাাঁকা রভে যিভছ তখন তৃ তীে যমধা তাবলকা ইিং-১৩/৭/২০১৮ তাবরখ প্রকাি করা হভি। তাভদর
েবতে র জনয দুটি বদন যদওো হভি, েথাক্রভম ইিং- ১৪/৭/২০১৮ ও ১৫/৭/২০১৮ তাবরখ।
8. তৃ তীে যমধা তাবলকা যথভকও উপভরাক্ত ৩-নিং বনভদে ি অনুোেী েবতে সম্পন্ন হভি।
9. একই োভি সমস্ত মঞ্জুরীকৃ ত আসন পূরণ না হওো অিবধ একটি বনবদে ষ্ট বদন পেেন্ত প্রবক্রোটি
িলভি।

