গ ৌড়বঙ্গ ববশ্বববদ্যালয়
স্নাতক াত্তর (PG) ভবতি 2020-21
আকবদ্ন ারী ছাত্রছাত্রীকদ্র যা যা রণীয়
● পরিবরতি ত সময়সূরি অনুযায়ী আববদনকািীবদি আিও দুরদন সময় দদওয়া হব া। আগামী 14.12.2020 স াল 10
টা গেক

15.12.2020 রাত 11:59 অববি দপার্িা দ া া থাকবব। এই সমবয়ি মবযে ছাত্রছাত্রীিা রনবিি কাজগুব া

কিবত পািবব:
(i) নতু ন দিরজবেশন কিা
(ii) আবগি দিরজবেশন বেবহাি কবি নতু ন আববদনপত্র জমা কিা
(iii) আবগ জমা কিা আববদনপত্র সংবশাযন কিা
যািা আবগই সফ ভাবব আববদন কবিরছ
আি রকছু কিাি দিকাি দনই

এবং রকছু সংবশাযন কিাি দনই, তাবদি এই সমবয়ি মবযে

এই সময়সীমার পকর গ ানওর ম পবরবতিন বা সংক ািন
আকবদ্ন ারীকদ্র গ ানওর ম অনুকরািক

রা যাকব না। সময়সূচী পবরবতিকনর বযাপাকর

ববশ্বববদ্যালয় আর মানযতা গদ্কব না।

● দপবমন্ট জমা হব া রকনা দস বোপাবি আববদনকািীবদি রনরিত হবত হবব। যরদ দপবমন্ট সফ

হয় তাহব

একটি Application no. ততরি হবব এবং Application Form এর PDF ততবর হকব। গসই ফকমি র মকিয
payment transaction details ও ো কব। আববদনকািীিা দসই PDF টি রিন্ট কবি রনবজি কাবছ িা বত
পাবি। সফ

ভাবব Application কিা হবয় দগব

যরদ দপবমন্ট সফ

না হয়, তাহব

তািা সবে সবে একটি SMS এবং একটি email ও পাবব।

Application no., ফবমিি PDF ততরি হবব না। SMS এবং email ও যাবব

না। এবোপাবি সক বক সজাগ থাকবত হবব। এর ম হকতই পাকর গয টা া গ কট গনওয়া সকেও গপকমন্ট
সফল হকলা না। গসকেকত্রও আবার গপকমন্ট

রকত হকব। আবগ দকবর্ দনওয়া র্াকাি বোপাবি বোবেি সবে

দযাগাবযাগ কিবত হবব।

● রকছু আববদনকািী শুযু সাম্মারনক (Honours) রবষবয়ি নম্বি না রদবয় অনোনে রবষয় সহ পুবিা স্নাতক স্তবিি নম্বি
রদবয় ফমি রফ াপ কবিবছ। আবাি দকউ দকউ অসম্পূর্ি মাকি স রদবয়বছ। PG অযাডবম কনর গেকত্র শুিুমাত্র
HONOURS subject এর মা ি সই িরা হকব। অনে রবষয় সহ পুবিা Graduation এি মাকি স নয়। যারা এই ভুল

করকছ, তারা গযন অব যই গসটা আ ামী 14.12.2020 স াল 10 টা গেক
মকিয ঠি

15.12.2020 রাত 11:59 এর

কর গনয়। অসঙ্গবত িরা পড়কল সংবিষ্ট আকবদ্ন ারীর ভবতি বাবতল

রা হকত পাকর।

● Final Merit List প্র াব ত হকব 18.12.2020 তাবরকে। এই র স্ট ততরি হবব আববদনকািীবদি দদওয়া তবথেি
ওপি রভরি কবি। কাবজই তবথে দকানও ভু

থাকব তাি দায় আববদনকািীি। তথে যািাই (দভরিরফবকশন) এি সময়

অসেরত যিা পড়ব সংরিষ্ট আববদনকািীি ভরতি বারত কিা হবত পাবি।

● এিপি শুরু হবব কাউবের ং এবং ভরতি িরিয়া। এটি হবব িািটি পযিাবয়:
প্রেম পযি ায় : HOME UNRESERVED,
বিতীয় পযি ায় : HOME RESERVED,
তৃ তীয় পযি ায় : OPEN UNRESERVED
চতু েি ও গ ষ পযি ায় : OPEN RESERVED
● কাউবের ং হবব একটি ফবমিি মাযেবম। দসটিি নাম 'ফমি অফ ইকন্টন্ট' (FORM OF INTENT), সংকেকপ
FOI। িবতেক রবষবয়ি দেবত্র দসই পযিাবয় যতগুর

রসর্ আবছ তাি 4 গুর্ আববদনকািীি অোডরমশন দপার্িাব ি

অোকাউবন্ট FOI পাঠাবনা হবব। FOI পাঠাবনা হবয়বছ - এর্া জারনবয় SMS এবং Email পাঠাবনা হবব। কাবদি
FOI পাঠাবনা হ

তাি একটি র স্টও দপার্িাব

● এরপর যারা FOI সাববমট

দদওয়া হবব।

রকব তাকদ্র মকিয গেক

ওই পযি াকয়র যতগুকলা বসট আকছ ঠি

ততজনক

Rank অনুযায়ী গবকছ গনওয়া হকব এবং তাকদ্র প্রবভ নাল অযাডবম ন হকয় যাকব। অথিাৎ যািা ওই পযিাবয়
ভরতি হবত ইচ্ছুক, তাবদি রনবজি রনবজি অোকাউবন্ট রগবয় FOI সাবরমর্ কিবত হবব। সময়মত FOI সাবরমর্ না কিব
যবি দনওয়া হবব দয দস ওই পযিাবয় ভরতি ি জনে ইচ্ছুক নয়। তবব মবন িা বত হবব, FOI জমা কিব ই ভরতি সুরনরিত
নয়। আবাি এর্াও বুঝবত হবব দয একবাি দকানও পযিাবয় িরভশনার অোডরমবর্ড হবয় দগব তাি নাম আি পিবতী
পযিাবয়ি জনে রবববরিত হবব না।
উদ্াহরণ: গযমন বাংলা ববভাক
মকিয গেক

Home-Unreserved বসট আকছ 41 টি। তাই গমিাতাবল া অনুযায়ী Home-Candidate গদ্র

প্রেম 41x4 = 164 জনক

FOI পাঠাকনা হকব। এরপর যতজন FOI সাববমট

রকব তাকদ্র মকিয গেক

Rank

অনুযায়ী প্রেম 41 জকনর প্রবভ নাল অযাডবম ন হকয় যাকব। এইভাকব সব টা পযি াকয় পরপর FOI সাববম ন এবং
প্রবভ নাল অযাডবম ন হকত ো কব।

● একজন আববদনকািী একারযক পযিাবয়ি জনে রবববিে হবত পাবি। দকান যিবর্ি আববদনকািী দকান পযিাবয়ি জনে
দযাগে দসর্া রনবিি দর্রব দথবক দবাঝা যাবব:
আকবদ্ন ারীর িরণ

গ ান পযি াকয়র গযা য

Current registration under UGB and belonging to Home-Unreserved এবং Open-Unreserved
General Category
Current registration under UGB and belonging to Home-Unreserved, Home-Reserved, OpenSC/ST/OBCA/OBCB/PH Category

Unreserved এবং Open-Reserved

Current registration under Other University and Open-Unreserved
belonging to General Category
Current registration under Other University and Open-Unreserved এবং Open-Reserved
belonging to SC/ST/OBCA/OBCB/PH Category
● উপবিি দর্রব দথবক দবাঝা যাবচ্ছ দয এ জন আকবদ্ন ারীক

এ াবি

FOI জমা

রকত হকত পাকর, যরদ

তাি িরভশনা অোডরমশন না হবয় যায়। য ন দয পযিাবয়ি কাউবের ং হবব, দসই অনুযায়ী তাি কাবছ FOI িব
আসবব।
● আকবদ্ন ারীরা
সাববমট না

াউকেবলং এর সময় FOI সাববমট

রার সুকযা

গপকয়ও বনবদ্ি ষ্ট সমকয়র মকিয

রকল ওই পযি াকয়র ভবতির জনয ববকববচত হকব না। গ ানও পযি াকয় ববকববচত হবার জনয

গসই পযি াকয় FOI সাববমট

রা বািযতামূল ।

● FOI সাবরমর্ হব আববদনকািীি কাবছ একটি SMS আসবব। এছাড়া FOI এি একটি PDF ও ততিী হবব, দযটি
আববদনকািীিা রিন্ট রনবত পািবব।পিবতীকাব রনবজি account এ Login কিব জমা দদওয়া FOI দদ াও যাবব।
● দকউ একারযক রবষবয় ফমি রফ াপ কবি থাকব তাি কাবছ দুবর্া রবষবয়ি জনে আ াদা আ াদা FOI পাঠাবনা হবব।
আববদনকািীবদি অনুবিায কিা হবচ্ছ পছবেি রবষবয় সুবযাগ দপবয় দগব

অনে রবষবয় FOI সাবরমর্ না

কিবত।
● রবরভন্ন পযিাবয়ি FOI সাবরমর্ কিাি জনে দুরদন কবি সময় দদওয়া হবব (তারি ও সময় রনবিি দর্রবব দদওয়া
হবয়বছ)। তাি পবিি রদন দসই পযিাবয়ি িরভশনা অোডরমশন হবয় যাওয়া ছাত্রছাত্রীবদি র স্ট রদবয় দদওয়া হবব। তাবদি

িবতেবকি কাবছ SMS এবং Email ও যাবব। গযকহতু তাকদ্র প্রবভ নাল অযাডবম ন হকয় গ ল, তাই এর পরবতী
পযি ায়গুকলার জনয আর তাকদ্র নাম ববকবচনা

রা হকব না।

● পরিবরতি ত সময়সূরি অনুযায়ী পযিায়রভরিক কাজগুব া দকান দকান তারিব হবব দসর্া রনবিি দর্রবব দদওয়া হ :
Events
Portal will remain open again
Publication of final merit lists

Dates
14.12.2020 (10:00 am) to
15.12.2020 (11:59 pm)
18.12.2020

Publication of the list of Home-Unreserved Candidates from whom
Form of Intent(FOI) will be sought
Submission of Form of Intent (FOI) by Home-Unreserved
Candidates
Publication of Home-Unreserved Provisional Admission List

19.12.2020 (morning)

Publication of the list of Home-Reserved Candidates from whom
Form of Intent (FOI) will be sought
Submission of Form of Intent (FOI) by Home-Reserved
Candidates
Publication of Home-Reserved Provisional Admission List

21.12.2020 (morning)

Publication of the list of Open-Unreserved Candidates from whom
Form of Intent (FOI) will be sought
Submission of Form of Intent (FOI) for Open-Unreserved
Candidates
Publication of Open-Unreserved Provisional Admission List

23.12.2020 (morning)

Publication of the list of Open-Reserved Candidates from whom
Form of Intent (FOI) will be sought
Submission of Form of Intent (FOI) Open-Reserved
Candidates
Admission List for Open-Reserved Candidates

25.12.2020 (Morning)
25.12.2020 (10am) to
26.12.2020 (4pm)
27.12.2020

Fees submission

Will be notified later

Verification of documents

Will be notified later

19.12.2020 (10am) to
20.12.2020 (4pm)
21.12.2020

21.12.2020 (10am) to
22.12.2020 (4pm)
23.12.2020

23.12.2020 (10am) to
24.12.2020 (4pm)
25.12.2020

● যাবদি িরভশনা অোডরমশন হবয় যাবব তাবদি তথে যািাই (দভরিরফবকশন) ও র্াকা জমা কিাি িরিয়া শুরু হবব।
দসগুব াি তারি ও সময়সীমা পবি জানাবনা হবব। মকন রােকত হকব টা া জমা ও গভবরবফক
অববি অযাডবম ন

নফামি ড নয়।

ন না হওয়া

● উপবিি িরিয়া অনুযায়ী ভরতি সম্পূর্ি হবাি পি র্াকা জমা এবং দভরিরফবকশন হবয় দগব
ার
হবব।

থাবক তাহব

দসগুব াবত পবি ভরতি দনওয়া হবব। পিবতীকাব

যরদ রকছু আসন

রবজ্ঞরি রদবয় এই বোপাবি রবশবদ জানাবনা

