ু েড

১)

ফম পুরন করার প িত।

থেম “Admission form fill up ” এ ি ক করেত হেব।

২) য “field”
বাধ তামূলক।

েলার পােশ লাল রেঙর * মাক করা আেছ স িল পুরন করা

৩) ক াটাগির যিদ “General” হয়

সে ে

“Category Issued by” অপশন থেক িনিদ

“UR” িসেল
কতৃ প

িসেল

8) “Income Group” থেক “APL” অথবা “BPL” িসেল
Sports থাকেল ইেয়স কের

করেত হেব, নাহেল িনিদ

ক াটাগির িসেল

কের

কের পােশর ঘের “Certificate No.” িদেত হেব।
কের তার িনেচর ঘের “Family Income” িদেত হেব।

াটস লেভল এর ঘের িনিদ

অপশন ি ক করেত হেব। PWD বা PHYSICALLY

HADICAPPED হেল অিত অবশ ই certificate িদেত হেব।
৫) “Mobile No” যটা

দওয়া হেব

স

ত

ু েড

এর

রিজে শান না ার ও পাসওয়াড SMS এর

পৗঁছােব, যটা পের “Student Login” করেত কােজ লাগেব এবং ”Mobile No.”

স ক দওয়া বা নীয়।

“ E MAIL ID” দওয়া বাধ তামূলক । এখােনও registration no. ও password পৗঁছেব। Email id
িনেজর হওয়া

েয়াজন।

ারা

ছা

ছা ীর

৬) মাধ িমক এর সম

“field” িফল-আপ করেত হেব, “Subject Taken” এ যাওয়ার পর “ALL” িলখেত হেব।

৭) উ মাধ িমক এর

ে

সম

িফল-আপ করেত হেব, রিজে শান না ার “Unique” হেব, একই রিজে শান

না ার ি তীয় বার দাওয়া যােব না।

৮) “Language Group” ও “Elective Subjects” এ

ু েড

এর িনিদ সাবেজ

িসেল

করেত হেব এবং তােদর

িত র না ার িদেত হেব।

৯) “Photo” ও “Signature” Upload করার জন “Upload Photo” ত “Select” এ ি ক করেত হেব, তারপর
ু েড

এর ফেটা Choose করার পর “Upload Photo”

ত ি ক করেত হেব এবং ফেটা র সাইজ

যন

অবশ ই “30KB” র মেধ হওয়া
ি ক করেত হেব, তারপর

ু েড

েয়াজন। তারপর “Upload Signature” এ যাওয়ার পর “Select” অপশন এ
এর signature chose করার পর “Upload Signature” এ ি ক করেত হেব

এবং signature এর সাইজ জন অবশ ই “20KB” র মেধ থােক।

১০) এরপর “Proceed” অপশন এ ি ক কের পেরর

েপ যাওয়ার জন “OK” ত ি ক করেত হেব।

১১) “Form Preview Dialog” ব

থেক পুর details চক কের িনেত হেব, যিদ িকছু ভু ল থােক

“Edit Form” এ ি ক কের পুনরায় আেগর

প এ িফের িগেয়

তাহেল

ক কের িনেত হেব, কান ভু ল না থাকেল

“Final Submit” বাটন এ ি ক কের “OK” ত ি ক করেত হেব। OK করার পর পেরর ছিব অনুযায়ী
ড েম স আপেলাড করেত হেব।

যিদ ভু ল থােক তাহেল ১২ নং িসিরয়াল ফেলা ক ন
যিদ ভু ল না থােক তাহেল ১৩ নং িসিরয়াল ফেলা ক ন

ফাইনাল সাবিমট করার পর
িল ব

েয়াজনীয় ড েম স

এর িনেচ দখা যােব। এই প িত স

িল আপেলাড করেত পারেব।আপেলাড করা ড েম স

ণ
ূ হওয়ার পর ok কের subject choice এ যেত হেব।

১২) “Form Preview dialog” এ যিদ কান ভু ল থােক অথচ “Final Submit” বাটন এ ি ক করা হয়, তখন
তােক “Student Login” এ ি ক করেত হেব। তারপর “Registration no. (User Name.)” এবং “Password”
িদেয় “Login” করেত হেব। তারপর

থেম “Delete your Registration Data” অপশন এ ি ক কের “Delete”

বাটন এ ি ক করেত হেব, তারপর “OK” ত ি ক করেলই
পুনরায় Admission Form িফল-আপ করেত হেব।

রিজে শান Data িডিলট হেয় যােব। তারপর

১৩) “Final Submit” করার পর “Honours Apply” ও “General Apply” choose করেত হেব।
তারপর Next ি ক কের “OK” ত ি ক করেত হেব।

১৪) “Please Choose Honours Subject(s)” থেক সাবেজ

“Honours” choose করেত হেব।

১৫) “Payment Details” এর Print নওয়ার জন “Print” অপশন এ ি ক করেত হেব।

১৬) “Payment” করার জন “Payment Mode” এ িগেয় “Pay Online” এ ি ক করেত হেব।
এরপর Online এ Payment করার জন “:

Steps to pay Registration Fee:”

ফেলা ক ন (Page No: 13)।

১৭)

ু েড

“Login” করার পর

ু েড

সখান থেকও “Pay Registration Fees” এ ি ক কের রিজে শান িফ

জমা করেত পারেব।

১৮)

ু েড

“Login” করার পর

িনেজর অ াি েকশান ফম Print
১৯)

ু েড

ু েড

“Print Application Form” এ ি ক কের Print অপশন এ ি ক কের

করেত পারেব।

যিদ পুনরায় “Payment Slip” print িনেত চায় তাহেল

Online Payment Slip(s)” অপশন এ ি ক কের ি

কের িনেত হেব।

ু েড

“Login” করার পর “Re-Print

২০)

ু েড

যিদ Password change করেত চায় তাহেল

ু েড

“Login” থেক “Change Password” এ ি ক কের

Old Password, New password, Re-Enter New password বসােত হেব। তারপর “Change Password” বাটন এ
ি ক করেত হেব।

: Steps to pay Registration Fee:

ক) “Online Payment ” এ ি ক করার পর “Continue Payment” বাটন এ ি ক করেত হেব।

খ) এখান থেক “Credit/Debit Card” অথবা “Netbanking” িসেল

করেত হেব।

গ) “Netbanking” এর মাধ েম Payment করেত হেল “Netbanking” অপশন িসেল
তারপর ব াংক িসেল
এ ি ক করেত হেব।

করেত হেব।

কের “Email” ও “Phone Number” িদেত হেব। তারপর “Pay” বাটন

ঘ) “Debit/Credit card” এর মাধ েম Payment করেত হেল “Debit/Credit card” অপশন িসেল
করেত হেব। তারপর “Debit/Credit card” এর Card Number, Expiry Date, CVV, Email ID
এবং Phone Number দওয়ার পর “PAY” বাটন এ ি ক করেত হেব।

ঙ) এরপর SMS এর মাধ েম য OTP

যােব সটা িদেত হেব। তারপর “Submit” বাটন এ

ি ক করেত হেব।

সব Complete হওয়ার পর

ু েড

“Login” থেক “Logout” করেত হেব।

২১) ফম িফল-আপ এবং Payment করার পর “student login” থেক Notice ফেলা করেত
হেব Merit list publish হওয়া পয ।

