SMFWBEE-২০১৮
ওয়েস্ট বেঙ্গয়ে বেবিন্ন প্রবিষ্ঠায়ে প্যারা বেবিক্যাে প্াঠক্রয়ে
িবিির ওয়েে বিবিক্ অেোইে ক্াউয়েবেিং প্দ্ধবি
ওয়েে বিবিক্ অেোইে ক্াউয়েবেিং-এর জেয বস্টপ্ োই বস্টপ্
প্দ্ধবি
১। ওয়েব সাইয়ে অনলাইন কাউয়েললিংএর জনয ররজজয়েশন (রকবল
মাত্র একবায়রর জনয)।
২) অনলাইয়ন ১০০ োকা কাউয়েললিং লি (রকবলমাত্র অনলাইন-এর
মাধ্যয়ম
-(অয়েরৎয় াগ্য
৩) লসে মযাট্রিক্স/পাঠক্রম/ সিংগঠন ররািাইল সতককতার সয়ে পয়ে চয়েস
লনবাচন
ক
৪) চয়েস পূরণ ও চয়েস লক করা( চয়েস লক করার আয়গ সতকক হয়ত
হয়ব) একবার লক হয়ে রগয়ল রকান অবস্থায়তই চয়েস আর পলরবতকন করা
যায়ব না। যলি চয়েস রসভ করা থায়ক লকন্তু লক না করা হে তয়ব রশষ
তালরয়ের আয়গ রসভ করা চয়েস স্বেিংজক্রে ভায়ব লক হয়ে যায়ব।
ররিায়রয়ের জনয চয়েস পূরণ করা রেেয়ময়ের লরে কলপ বার কয়র
লনন।
৫) রথম রাউয়ের লসে অযালেয়মে
৬) যলি রমলরে অনুযােী একট্রে পূরণ করা চয়েস অযালে করা হে
ছাত্রয়ির অযাকয়সপ্ট বােন লিক কয়র তায়ির সম্মলত কনিাম ক করয়ত হয়ব।
একবার গৃহীত হয়ে রগয়ল তায়ির ভলতক লি ১৫,০০০ োকা জমা রিওোর
জনয ও ওই লসে বুক করার জনয রপয়মে রগেওয়েয়ত লনয়ে যাওো হয়ব ও
তার কাউয়েললিং সম্পূণ ক হয়ব। যলি রস অযালেয়মে রতযােযান কয়র তয়ব
রস পরবতী রাউয়ের কাউয়েললিং রথয়ক বরাবয়রর জনয বাি পয়ে যায়ব।
৭) অযালেয়মে রলোয়রর একট্রে সামলেক লরে কলপ লনন।
৮) সামলেক অযালেয়মে রলোয়র উয়েে করা লনলিক ষ্ট তালরে, সমে ও
স্থায়ন সব রয়োজনীে ডকুয়মে সহ লডলভ রসোয়র ডকুয়মে পরীক্ষার জনয
লরয়পােক করুন
৯) ২ে/৩ে/৪থ ক রাউয়ের লসে অযালেয়মে

১০) নতু ন অযালে করা রছয়লয়ির উপয়রর ৬, ৭ ও ৮ ধ্াপগুলল অনুসরণ
করয়ত হয়ব
১১) লনলিক ষ্ট কয়র রিওো লিয়নর ময়ধ্য রকবল নতু ন রাথীয়ির কাউয়েললিং
পদ্ধলতর জনয ররজজোর করয়ত হয়ব। যায়ির আয়গই ররজজোর করা হয়ে
লগয়েয়ছ তায়ির আর িরকার রনই।
১২) রযসব রাথীয়ির রাউেগুললয়ত লসে অযালেয়মে হে লন, তায়ির আর
লকছু করার রনই। তায়ির যলি রকান ‘শূনযস্থান’ হে রস জনয পরবতী
রাউয়ের জনয রমলরে অনুযােী অয়পক্ষা করয়ত হয়ব।
১৩) ডকুয়মে পরীক্ষার পর ছাত্ররা অযালে করা রলতষ্ঠান/কয়লজ গুললয়ত
ভলতকর জনয লরয়পােক করয়ব।
বোট ক্রুেঃ ৬ নিং পয়েে অনুযােী রাথীরা “অযাকয়সপ্ট ও অয়োআপয়েড” করার একো ল বকলপ পায়ব। এট্রের অথ ক হল রস যলি একবার
১৫,০০০ োকা ভলতক লি অনলাইয়ন লিয়ে রিে ও অযাকয়সপ্ট কয়র তয়ব
রস তার বতকমান অযালেয়মে ব্লক কয়র লিয়ত পায়র ও হাোর ররিায়রে
রপয়ত পরবতী রাউয়ে আপয়েয়ডর জনয অয়পক্ষা করয়ত পায়র, যলি তার
রচয়ে উচ্চ স্থান পাওো রকউ তার অযালেয়মে বালতল কয়র বা কাউয়েললিং
পদ্ধলত রথয়ক রবলরয়ে রযয়ত পছন্দ কয়র বা আপয়েড পাে। তয়ব এই
অপশন একবারই কায়জ পলরণত করা যায়ব। যলি অপশন রনওো হল ও
নতু ন লসে অযালে করা হল তয়ব তায়ক বতকমান লসেট্রে রছয়ে লিয়ত হয়ব।
ময়ন রােুন রয এট্রে একট্রে সম্ভাবনা, লনলিক ষ্ট লকছু নে।
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