


গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অ ে র কাযালয় 

নীলফামারী সরকাির কেলজ 
www.ngc.edu.bd    /    www.nilgc.edu.bd   

িব ি  নং-  নীঃসঃকঃ 38/২০2২                                                        তািরখঃ 2৭/০1/২০2২ 
২০২০ সােলর িড ী পাস ও সা িফেকট কাস ২য় বষ পরী ার ফরম রেণর িব ি  

 সংি  সকলেক অবগত করােনা যাে  য, ২০২০ সােলর িড ী পাস ও সা িফেকট কাস ২য় বষ পরী ার ফরম রেণর যাবতীয় কায ম 
অনলাইেনর মা েম স  করা হেব। পরী ার তািরখ ও িব ািরত সময় চী যথাসমেয় ঘাষণা করা হেব। উি িখত পরী ার আেবদন ফরম রণ ও 
জমাদােনর তািরখ এবং ফরম রেণর িব ািরত িনয়মাবলী িনে  দ  হেলা : 

১।    আেবদন ফরম রণ ও যাবতীয় িফ কেলেজ জমাদােনর তািরখঃ িনয়িমতঃ 12/০২/২০2২, 13/০২/২০২২ ও 14/০২/২০2২ ি . 
        অিনয়িমত ও মান উ য়নঃ 1৬/০২/২০2২ ও 1৭/০২/২০2২ ি . 

                      (আেবদন ফরম ও প-ি প কেলেজ জমাদােনর সময়ঃ সকাল ১০.০০ টা হেত বলা ১.০০ টা পয ) 
2। ফরম রেণর িনধািরত িফঃ 
ক) ২য় বষ (৭০০ ন র) িনয়িমত/অিনয়িমত/ াইেভট   : ৮০০/-  
খ) সা িফেকট কাস  : ৩০০/- 
গ) মােনা য়ন/ ড উ য়ন/অিনয়িমত িবেশষ অ ি  িফ : ৩০০/-  
ঘ) মােনা য়ন/ ড উ য়ন/ অিনয়িমত িতপ  িফ : ১০০/- িহেসেব 
ঙ) ইন- কাস পরী া িফ wbqwgZ/ াইেভট/অিনয়িমত(mKj welq) : ৩৫০/- 
চ) ক  িফ    : ৪৫০/- 
ছ) ব াপনা িফ  : ৫০/- 
জ) পিরবহন িফ  : 5০/- 
ঝ) িনবাচনী পরী া িফ wbqwgZ/ াইেভট/অিনয়িমত(mKj welq) : ৩৫০/- 
 
৩। পরী ায় অংশ হেণর েয়াজনীয় শতাবলী : 
ক) িড ী পাস কাস ২য় বষ পরী া িনয়িমত (৭০০ ন র): 
i)  ২০১৮-২০১৯ িশ াবেষর িনয়িমত িশ াথ  এবং ২০১৯ সােলর াইেভট রিজে শন ত য সকল 
 িশ াথ  ২০১৯ সােলর িড ী পাস ও সা : কাস ১ম বেষর পরী ায় অংশ হণ কের Promoted 
 (উ ীণ) হেয়েছ স সকল িশ াথ রা এ পরী ায় অংশ হণ করেব। 
 

ii)  উপেরা  িশ াবেষর িশ াথ েদরেক ২য় বেষ “বাংলা জাতীয় ভাষা” আবি কপ সহ নবাচিনক  
 িবষয় েলার ৩য় ও ৪থ পে  পরী ায় অংশ হণ করেত হেব। 
iii) ২য় বেষর সকল পরী ায় অংশ হণ করা বা নীয়।  
খ) িড ী পাস কাস ২য় বষ পরী া অিনয়িমত (৭০০ ন র): 
i)  ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭,২০১৫-২০১৬ ও ২০১৪-২০১৫ িশ াবেষর িশ াথ  এবং ২০১৮,২০১৭, 
  ২০১৬ ও ২০১৬ সােলর াইেভট রিজে শন ত য সকল িশ াথ  ২০১৯, ২০১৮, ২০১৭, ২০১৬ 
 ও ২০১৫ সােলর িড ী পাস ১ম বেষর পরী ায় অংশ হণ কের ২য় বেষ উ ীণ Promoted হেয়েছ 

িক  ২০১৯, ২০১৮, ২০১৭ ও ২০১৬  সােলর ২য় বষ পরী ায় অংশ হণ কেরিন বা অংশ হণ কের  
অ তকায (Not Promoted) হেয়েছ স সকল িশ াথ রা এ পরী ায় অিনয়িমত পরী াথ  িহেসেব অংশ হণ করেত পারেব।  

ii)  ২০১৭-2018 িশ াবেষর িশ াথ  এবং ২০১8 সােলর াইেভট রিজে শন ত য সকল িশ াথ  ২০১9 সােলর িড ী পাস ও সা : কাস ২য় বেষর 
পরী ায় অংশ হণ কের শতসােপে  ৩য় বেষ উ ীণ (Promoted-c) হেয়েছ স সকল িশ াথ রা অ পি ত িবষেয় অব ই অংশ হণ করেব। 

 

iii) ২য় বেষর সকল পরী ায় অংশ হণ করা বা নীয়।  
গ) অ তকায ও মােনা য়ন: 
i) ২০১7-২০১8, ২০১6-২০১7, ২০১5-২০১6 ও ২০১4-২০১5 িশ াবেষর য সকল িশ াথ  এবং ২০১8, ২০১7, ২০১6 ও ২০১5 সােলর াইেভট রিজ: ত য 

সকল িশ াথ  যারা ২০১9, ২০১8, ২০১7, ২০১6 ও ২০১৫ সােলর ২য় বষ পরী ায় অংশ হণ কের Not Promoted হেয়েছ বা কান পে / কােস F ড 
পেয়েছ তারা এ পরী ায় অংশ হণ করেত পারেব। 

ii)  ২০১7-২০১8 িশ াবেষর য সকল িশ াথ  ২০১9 সােল ২য় বেষর পরী ায় অংশ হণ কের কান পে / কােস C ড ও D ড পেয়েছ তারা সেবা  ’  
 কােস/পে  মােনা য়ন পরী ায় অংশ হণ করেত পারেব।  
গ) সা িফেকট কাস পরী া (২০০ ন র): 
i) ২০১9, ২০১8 ও ২০১7 সােলর সা িফেকট কােস রিজ: ত িশ াথ গণ যারা ২০১9, ২০১8 ও ২০১7 সােলর ১ম বেষর পরী ায় ১ম ও ২য় পে  Promoted 

(উ ীণ) হেয়েছ তারা এ পরী ায় ২য় বেষর িনধািরত ৩য় ও ৪থ পে র পরী ায় অংশ হণ করেত পারেব। 
ii)  এ সকল পরী াথ রা ২০১৩-১৪ িশ াবেষর িসেলবাস অ যায়ী পরী ায় অংশ হণ করেব।  
 

4।  আেবদন ফরম রণ (িশ াথ েদর জ ) : 
 ক)  আেবদনকারীেক িব িব ালেয়র ওেয়বসাইট (www.nubd.info/degree-pass)  এ িগেয় Apply to Online Form Fill-

up (For Students) Link এ ি ক কের িনেজর রিজে শন ন র িদেয় ও ওেয়বসাইেটর িনেদশনা অ যায়ী িনেজর ডাটা এি  করেত 
হেব। ডাটা এি র ি য়া স  হেল, অনলাইন থেক এক  রণ ত আেবদন ফরম ি  করেত হেব (ফরেম িবষয় কাড উে খ থাকেব)। 

L)  RvZxq wek¦we`¨vj‡qi dig WvDb‡jvW Kivi ci K‡j‡Ri I‡qe mvBU www.nilgc.edu.bd G cÖ‡ek K‡i online Form Fillup 
G wK¬K K‡i degree pass course form fillup -G wK¬K Ki‡Z n‡e| †mLv‡b ¯ ̂¯ ̂kvLv/MÖæc, ‡iwR‡÷ªkb b¤̂i I Captcha 
‡KvW c~iY K‡i Ges AbjvBb †c‡g›U wm‡ó‡g (weKvk) wba©vwiZ wd cwi‡kva K‡i K‡j‡Ri †c-w¯øc WvDb‡jvW Ki‡Z n‡e Ges া  
িবিধ মেন Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ wefv‡M WvDb‡jvWK…Z RvZxq wek¦we`¨vj‡qi dig, K‡j‡Ri ‡c-w¯øc I 02 Kwc Qwe Rgv w`‡Z n‡e| 

 গ)  রিজে শন কােডর ফেটাকিপ আেবদন ফরেমর সােথ সং  করেত হেব। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অ িলিপ অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ িরত হেলা :  
১। উপা , অ  কেলজ। 
২। স াদক, িশ ক পিরষদ, অ  কেলজ। 
৩। িহসাবর ক/ ক ািশয়ার, অ  কেলজ। 
৪। না শ বাড, অ  কেলজ। 
  

িত া র 

 
( েফসর মাঃ িদদা ল ইসলাম) 

অ  

নীলফামারী সরকাির কেলজ, নীলফামারী। 

  
(েমাঃ আ র রা াক) 

আহবায়ক 
িড ী পাস ২য় বষ পরী া- ২০২০ ফরম রণ  

ও পরী া পিরচালনা কিম /২০২১-২২ 

নীলফামারী সরকাির কেলজ, নীলফামারী। 
 

সশন িফ 
ধম য় অ ান িফ : ৩০/- 
সািহত  সং িত িফ : ৫০/- 
বিহঃ ীড়া িফ : ৫০/- 
আভ ঃ ীড়া িফ : ৪০/- 

াগািজন : ৩০/- 
রাভাস কেলজ িফ : ২৬/- 

িব.এন.িস.িস কেলজ িফ : 35/- 
রড ি েস  কেলজ িফ : ১৫/- 

উ য়ন তহিবল িফ :  20০/- 
লাইে রী িফ : ২৫/- 
অিধ ি  িফ : 5০/- 
দির  তহিবল িফ : ২০/- 
িচিকৎসা িফ : ২০/-     
িনরাপ া/ নশ হরী/অত াব কীয় িফ :    ৫0০/- 
িব ান াব িফ : ২০/- 
িবিবধ িফ ( িত পরী াথ  ) :   ১০০/- 
মসিজদ ( সলমান ছা /ছা ীর) িফ :       ৫০/- 
সর তী জা (িহ  িশ াথ েদর িফ ৫০/-) 
আই.িস.  িফ : ২০/- 
 

                             মাট         : ১,281/- 
বতন ও জিরমানা ( ১ বছেরর) :  ৩২৫/- 
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