
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অ ে র কাযালয় 

নীলফামারী সরকাির কেলজ, নীলফামারী। 
িব ি  নং-নীঃসঃকঃ ১85/২০২2        তািরখঃ ২2/০5/২০২2 ি . 

২০২1-২০২2 িশ াবেষ ১ম বষ াতক (স ান) িণর ভিত িব ি  
 জাতীয় িব িব ালেয়র ভিতর ওেয়বসাইট   :  www.nu.ac.bd/admissions  
 নীলফামারী সরকাির কেলেজর ভিতর ওেয়বসাইট  :  www.nilgc.edu.bd  
 নীলফামারী সরকাির কেলেজর কেলজ কাড   :  3101  
 

১।  অনলাইেন াথিমক আেবদন ফরম রেণর তািরখঃ ২২/০5/২০২2 হেত ০৯/০6/২০২2 ি . পয   
 

২।  আেবদন ফরেমর িফ জমা দােনর িববরণঃ জাতীয় িব িব ালেয়র ফরম ডাউনেলাড করার পর আগামী 
২৩/০৫/২০২২ থেক ১১/০৬/২০২২ ি . তািরেখর মে  কেলেজর ওেয়বসাইট www.nilgc.edu.bd ত েবশ 
কের Admission Apply for Admission এ ি ক কের Admission Type ব  থেক Under Graduate 

Admission Select কের ওেয়বসাইেটর িনেদশনা মাতােবক ১ম বষ াতক (স ান) ভিত সং া  ত ািদ ইন ট 
কের িবকােশর মা েম ২৫০/- ( ইশত প াশ) টাকা দান বক প-ি প ডাউনেলাড কের ি  করেত হেব।  

 

৩।  জাতীয় িব িব ালেয়র াথিমক আেবদন এবং অনলাইেন কেলেজর িফ জমা ত প-ি প আগামী ২৩/০৫/২০২২ 
থেক ১১/০৬/২০২২ ি . তািরেখর মে  শাখাওয়ারী অ  কেলেজর িনে া  িবভাগস েহ জমা দান করেত হেব।  

মানিবক শাখা িব ান শাখা বসায় িশ া শাখা 
রা িব ান িবভাগ পদাথিব ান িবভাগ ইিতহাস িবভাগ 

৪।  আেবদেনর সাধারণ যা তা:  
 (ক) বাংলােদেশ ী ত য কান িশ া বাড/ উ ু  িব িব ালেয়র মানিবক শাখা থেক ২০১৮/২০১৯ সােলর 

এসএসিস ও সমমান পরী ায় নতম িজিপএ ৩.৫ এবং ২০২০/২০২১ সােলর এইচএসিস ও সমমান পরী ায় 
আলাদাভােব ৪থ িবষয়সহ নতম িজিপএ ৩.০০ া  াথ রা আেবদন করেত পারেব।  

 (খ) বাংলােদেশ ী ত য কান িশ া বাড/ উ ু  িব িব ালেয়র িব ান ও বসায় িশ া শাখা থেক 
২০১৮/২০১৯ সােলর এসএসিস ও সমমান পরী ায় নতম িজিপএ ৩.৫ এবং ২০২০/২০২১ সােলর এইচএসিস ও 
সমমান পরী ায় আলাদাভােব ৪থ িবষয়সহ নতম িজিপএ ৩.৫০ া  াথ রা আেবদন করেত পারেব।  

 (গ) বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড থেক মা  i) এইচ.এস.িস (েভােকশন) ii) এইচ.এস.িস (িবজেন  ােনজেম ) 
iii) িডে ামা-ইন-কমাস পরী ায় উ ীণ িশ াথ রা অ ে দ ৪ এর খ নং শত রণ সােপে  আেবদন করেত পারেব। 

 

৫।  জাতীয় িব িব ালেয়র অধীন ২০২০-২১ িশ াবেষ াতক (স ান), াতক (পাস) িনয়িমত/ াইেভট কােস ভিত ত 
কান িশ াথ  ২০২০১-২১ ২িশ াবেষ ১ম বষ াতক (স ান) িণেত ভিত হেত পারেব না। তেব এ সকল িশ াথ  

২০২০-২১ িশ াবেষর ভিত বািতল বক ২০২১-২২ িশ াবেষ ১ম বষ াতক (স ান) িণেত ভিত হেত পারেব। 
একই িশ াবেষ অথবা  িভ  িশ াবেষ কান াথ  াতক (স ান) ও াতক (পাস) িনয়িমত/ াইেভট কােস ত 
ভিত হেল তার উভয় ভিত বািতল বেল গ  হেব। 

৬।  ছা -ছা ীেদর ভিত ও ভিত পরবত েত িবিভ  েয়াজেন কেলেজর যাবতীয় ত  মাবাইেল রণ করা হেব িবধায় 
তােদরেক াথিমক আেবদন ফরেম িনজ িনজ স ক মাবাইল ন র দয়ার জ  িনেদশ দয়া হেলা। অ থায় কান 
জ লতা দখা িদেল কেলজ ক প  দায়ী থাকেব না।  

৭।  েয়াজেন িশ কগেণর নাম ও মাবাইল ন রঃ জনাব মাঃমিফ ল ইসলাম, সহকারী অ াপক (পদাথিব ান)- 
০১৭১৮০৯১৩৯১ ও জনাব হাসনাত িবন দেলায়ার, ভাষক (রা িব ান)- ০১৭১৮৪৮৮৫৮৯ 

 

িবঃ ঃ  ২০২১-২০২২ িশ াবেষর ১ম বষ াতক (স ান) ভিত স িকত যাবতীয় ত াবলী জাতীয় িব িব ালেয়র 
ওেয়বসাইেট www.nu.ac.bd/admissions থেক জানা যােব। 

 

             
  


