
1* সু্টডেন্ট ফর্ম পুরন করার পদ্ধতি।

প্রথডর্ “Admission form fill up" এ তিক করডি হডে।



যে"field"গুডলার পাডে লাল রডের “*” র্াকম  করা আডে 
যেগুতল পুরন করা োধ্যিার্ূলক।

ক্যাটাগরি যরি "General" হয় সেক্ষেক্ষে "UR" রেক্ষেক্ট ক্িক্ষে হক্ষে, নাহক্ষে রনরিি ষ্ট ক্যাটাগরি রেক্ষেক্ট ক্ক্ষি 
"Category Issued by" অপশন সেক্ষক্ রনরিি ষ্ট ক্েতি পে রেক্ষেক্ট ক্ক্ষি পাক্ষশি ঘক্ষি "Certificate No." রিক্ষে হক্ষে। 8) 

"Income Group" সেক্ষক্ "APL" অেো "BPL" রেক্ষেক্ট ক্ক্ষি োি রনক্ষেি ঘক্ষি "Family Income" রিক্ষে হক্ষে।



Sports োক্ক্ষে ইক্ষয়ে ক্ক্ষি সপাটি ে সেক্ষেে এি ঘক্ষি রনরিি ষ্ট অপশন রিক্ ক্িক্ষে হক্ষে। 
PWD ো PHYSICALLY HADICAPPED হক্ষে অরে অেশযই certificate রিক্ষে হক্ষে।

"Mobile No(whats app no)" যেটা যেওযা হডে যেটি যি সু্টডেন্ট এর যরতিডেোন নাম্বার 
ও পােওযােম  SMS,whats app ও Gmail এর দ্বারা যপ ৌঁোডে, যেটা পডর "Student Login" 

করডি কাডি লাগডে এেং "Mobile No." টি েঠিক যেওযা োঞ্ছনীয।



মাধ্যরমক্ এি েমস্ত "field" রিে-আপ ক্িক্ষে হক্ষে, "Subject Taken" এ যাওয়াি 
পি " েমস্ত Subject " রেখক্ষে হক্ষে। উচ্চমাধ্যরমক্ এি সেক্ষে েমস্ত রিে-আপ ক্িক্ষে 

হক্ষে, সিরিক্ষেশান নাম্বাি "Unique" হক্ষে, এক্ই সিরিক্ষেশান নাম্বাি রিেীয় োি 
িাওয়া যাক্ষে না।



Language Group" ও "Elective Subjects োেক্ষিক্ট রেক্ষেক্ট ক্িক্ষে হক্ষে এেংোক্ষিি
প্ররেটিি নাম্বাি রিক্ষে হক্ষে।

"Photo"ও "Signature Upload ক্িাি িনয "Upload Photo" সে "Select" এ রিক্ ক্িক্ষেসু্টক্ষেন্ট 
এি িক্ষটা Choose ক্িাি পি "Upload Photo" সে রিক্ ক্িক্ষে হক্ষে এেং িক্ষটা িহক্ষে,োিপিোইি
অেশযই "30KB" ি মক্ষধ্য হওয়া প্রক্ষযািন। োিপি "Upload Signature এ যাওয়াি পি "Select" 

অপশন এ রিক্ ক্িক্ষে হক্ষে, োিপি সু্টক্ষেন্ট এি signature chose ক্িাি পি Upload Signature" এ 
রিক্ ক্িক্ষে হক্ষে এেং signature এি োইি সিন অেশযই "20KB" ি মক্ষধ্য 

োক্ষক্।এিপি"Proceed"অপশনএরিক্ক্ক্ষিপক্ষিি সস্টক্ষপ যাওয়াি িনয"OK" সে রিক্ ক্িক্ষে হক্ষে।



"Form Preview Dialog" েক্স যথডক পুর details যেক কডর তনডি হডে, েতে তকেু ভুল থাডক "Edit 
Form" এ তিক কডর পুনরায আডগর যস্টপ এ তফডর তগডয ঠিক কডর তনডি হডে, যকান ভুল না 

থাকডল “Final Submit" োটন এ তিক কডর "OK" যি তিক করডি হডে। OK করার পর পডরর েতে 
অনেুাযী েকুডর্ন্টে আপডলাে করডি হডে।



ফাইনাল োেতর্ট করার পর প্রডযািনীয েকুডর্ন্টে গুতল আপডলাে করডি পারডে। 
আপডলাে করা েকুডর্ন্টে গুতল েক্স এর তনডে যেখা োডে। এই পদ্ধতি েমূ্পর্ম হওযার পর 

NEXT কডর subject choice এ যেডি হডে।



Honours Apply" ও "General Apply" choose করডি হডে। িারপর Next তিক কডর "OK" 
যি তিক করডি হডে।



"Please Choose Honours Subject(s)"যথডক Honours োেডিক্ট
chooseকরে SUBMIT এ তিক করলে আপনার যরতিডেেন 

েমূ্পর্ম হডে।



আপনার যরতিডেেন েমূ্পর্ম, েরকার আডেে অনুোযী যকান 
আডেেন তফ প্রোন করডি হডে না।



সু্টডেন্ট "Login" করার পর সু্টডেন্ট "Print Application Form" এ 
তিক কডর Print অপেন এ তিক কডর তনডির অযাতিডকোন ফর্ম 

Print করডি পারডে। 



"Form Preview dialog" এ েতে যকান ভুল থাডক অথে “Final Submit" 
োটন এ তিক করা হয, িখন িাডক "Student Login" এ তিক করডি 
হডে। িারপর "Registration no. (User Name)" এেং "Password " তেডয 
“Login" করডি হডে। িারপর প্রথডর্ "Delete your Registration Data" 

অপেন এ তিক কডর "Delete" োটন এ তিক করডি হডে, িারপর "OK" 
যি তিক করডলই যরতিডেোন Data তেতলট হডয োডে। িারপর পুনরায 

Admission Form তফল-আপ করডি হডে।


