
Online Admission 2017 সং�া� FAQ 

১. েমিরট িল� িক? 

উতর – যারা Online Application process স�ূণর fill up কেরেছন এবং Payment কেরেছন, তােদর 
নাম েমিরট িল� এ আসেব, েয িবষয় এর জনয  যা্া� কেরেছন েস� িবষেয় িনেজর নাম েদেেত 

পারেব। 

 

২। েমিরট িল� িকভােব েদেেত পােবা? 

উতর - Admission এর ওেয়বসা�ট এ িগেয় ‘ Application’ েথেক Honours এর জনয  েল ‘Merit 
list Honours’  এ এবং General এর জনয  েল  ‘Merit list General’ এ ি�ক করেত  েব, িনেজ েয 
িবষেয়র জনয  যা্া� কেরেছন েস� িবষয় য় Select করেল পােশর টযাব এ েমিরট িল� এর PDF 
েদোেত পােবন।  

 

৩। Combination Rank িক? 

উতর – সব কযাটাগির িমিলেয় িনিদরর িবষেয় যত জন  যা্া� কেরেছ, সবার মেধয েমিরট িল� এ 

আপনার �ান েকাথায় আেছ, েসটা�  ল Combination Rank। 

 

৪। Category Rank  িক? 

উতর – SC/ST/OBC-A/OBC- B  কযাটাগির  ননযায়য় িনিদরর িবষেয় যত জন  যা্া� কেরেছ, 

সবার মেধয েমিরট িল� এ আপনার �ান েকাথায় আেছ, েসটা�  ল Category Rank । 

 

৫। PWD Rank িক? 

উতর – যিদ কারর শারয়িরক  অমতা থােক তা েল েস�  ননযায়য় িনিদরর িবষেয় যত জন  যা্া� 

কেরেছ, সবার মেধয েমিরট িল� এ আপনার �ান েকাথায় আেছ, েসটা�  ল PWD Rank। 

 

৬। Booking list িক? 



উতর – কেলজর িসট এর উপর িভিত কের (UR/SC/ST/OBC-A/OBC- B/PWD) কযাটাগির  ননযায়য় 

েয তািলকা �কািশত  েব, েসটা�  ল Booking list । 

 

৭। Booking list – েকাথায় েদেেত পােবা? 

উতর – Admission এর ওেয়বসা�ট এ িগেয় Admission েমননর মেধয Honours এর জনয  েল  
‘Booking list Honours’ এ  এবং General এর জনয  েল  ‘Booking list General’ এ ি�ক করেত 
 েব, িনেজ েয িবষেয়র জনয  যা্া� কেরেছন েস� িবষয় য় Select Box েথেক Select করেত  েব 
এবং ‘Search’ িগেয় ি�ক করেত  েব, িনেজর Rank  ননযায়য় িনেজর নাম য় েদেেত পােব। 

 

৮। Booking করেবা িকভােব? 

উতর – Booking করার প�ািত য় জানার জনয  Flow Chart  েদওয়া আেছ, Help Desk েমননর 
মেধয ‘Work flow for Admission’ য় েদেে িনন। 

 

৯।  কেন বনিকং করেবা? 

উতর – কেলজ এর িনধরািরত বনিকং এর তািরে  ননযায়য় বনিকং িল� এ তািরে েদওয়া আেছ, েদেে 

িনন এবং িনধরািরত তািরে এর মেধয� বনিকং না করােল আর বনিকং করা যােবনা। 

 

১০। Payment কেব করেবা? 

উতর - কেলজ এর িনধরািরত Payment  এর তািরে  ননযায়য় বনিকং িল� এ তািরে েদওয়া আেছ, 

েদেে িনন এবং িনধরািরত তািরে এর মেধয� Payment  না করােল আর Payment  করা যােবনা। 

 

১১। Verification কেব করেবা, েকাথায় িগেয় করেবা? 

উতর - কেলজ এর িনধরািরত Verification এর তািরে  ননযায়য় বনিকং িল� এ তািরে েদওয়া আেছ, 

েদেে িনন এবং িনধরািরত তািরে এর মেধয� Verification না করােল আর Verification করা 
যােবনা, কেলজ এ িগেয় Verification করেত  েব িনধরািরত তািরে এর মেধয। 

 

১২। Verification করেত েগেল িক িক Documents িনেয় েযেত  েব? 



উতর – Admission এর ওেয়বসা�ট এ িগেয় ‘Notice’ এর মেধয College এর েদওয়া েনায়শ  িল 
ভােলা কের পের েদেনন, িক িক Documents  িনেয় েযেত  েব বেল েদওয়া আেছ। 

 

১৩। েয িবষেয়  যা্া� কেরিছ েস� িবষয় য় Cancel কের  নয িবষয় িনেত  া�, িক করেবা? 

উতর - কেলজ এর িনধরািরত Cancel এর তািরে  ননযায়য় বনিকং িল� এ তািরে েদওয়া আেছ, েদেে 

িনন এবং িনধরািরত তািরে এর মেধয� Cancel না করােল আর Cancel করা যােবনা, কেলজ এ িগেয় 
Cancel করেত  েব িনধরািরত তািরে এর মেধয। 

 

১৪। িনধরািরত তািরে এ েযেত পারব না, পের িক সনেযাগ পােবা? 

উতর - িনধরািরত তািরে এ যা যা করেত বলা আেছ েস�  িল তািরে এর মেধয না করেল তািরে 

েপিরেয় েগেল আর িকছন করা যােবনা। 

 

১৫। িকভােব জানব তািরে  েলা? 

উতর – Admission  এর  নলা�ন ওেয়বসা�টয় েদেেত থাান, Booking list েবর  ওয়ার িদন 
িনেজর ভযািলল েমাবা�ল নাাার এ SMS েপেয় যােবন। 

 

১৬। েমিরট িল� এ নাম আেছ তাও বনিকং করেত পারিছনা, েকন? 

উতর – বনিকং িল� এ িনেজর নাম আেছ িকনা আেগ েদেে িনন, যিদ নাম থােক তা েল িনধরািরত 

তািরে এর মেধয সব প�ািত স�ূণর করন; আর যিদ নাম না থােক, যিদ কেলজ এর িসট োিল 

থােক তা েল পেরর বনিকং িল� েবর  েব তার জনয  েপেযা করন। 

 

 

 

 

 

 



 

 


