
 

 

 

যারা আগে from fill up কগর ছিগন তারা যছি ককউ  admission ছনগত চান তাহগ তারা আগের   

id - password ছিগ়ে  log in  কগর Subject chose করুন  

আর যারা আগে from fill up কগরন ছন তারা নতুন কগর  from fill up করুন 



 

 

 

 

 

 

 

যে"field"গুল োর পোলে  ো  রলের “*” মোর্ক  র্রো আলে যেগুল  পুরন র্রো 
বোধ্যতোম ূর্ 

ক্যাটাগরর যরি "General" হয় সেক্ষেক্ষে "UR" রেক্ষক্ট ক্রক্ষে হক্ষে, নাহক্ষ 

রনরিি ষ্ট ক্যাটাগরর রেক্ষক্ট ক্ক্ষর "Category Issued by" অপলন সেক্ষক্ রনরিি ষ্ট 

ক্েৃি পে রেক্ষক্ট ক্ক্ষর পাক্ষলর ঘক্ষর "Certificate No.”  

 

Sports োক্ক্ষ ইক্ষয়ে ক্ক্ষর 

সপাটি ে সক্ষে এর ঘক্ষর 

রনরিি ষ্ট অপলন রিক্ ক্রক্ষে 

হক্ষে।  

 

"Mobile No(whats 

app no)" যেটো যেওযো 
হলব যেটি যত সু্টলেন্ট 

এর যরলিলেেোন 

নোম্বোর ও পোেওযোেক  
SMS, ও Gmail এর 

দ্বোরো যপ ৌঁেোলব, যেটো 
পলর "Student 

Login" র্রলত র্োলি 

 োগলব এবং "Mobile 

No." টি েঠির্ যেওযো 

বোঞ্ছনীয।  

 

মাধ্যরমক্ ও উচ্চমাধ্যরমক্  

েমস্ত Academic field রি-

আপ ক্রক্ষে হক্ষে, রেজিস্ট্রেশন 
নাম্বার "Unique" হক্ষে, এক্ই 

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রিেীয় োর 

রেওয়া যাক্ষে না। 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Language Group" ও "Elective Subjects োেক্ষেক্ট 

রেক্ষক্ট ক্রক্ষে হক্ষে এেং োক্ষির প্ররেটির Subject 

wise  Subject wise  Obtained Marks রিক্ষে হক্ষে 
। োর পক্ষর "Photo"ও "Signature Upload ক্রার 

েনয "Select"এ রিক্ ক্ক্ষর সু্টক্ষেন্ট এর Photoও 

signature Choose ক্রার পর "Upload " সে রিক্ 

ক্রক্ষে হক্ষে।অেলযই  Photo 30KB ও Signature 
20KB র মক্ষধ্য রিক্ষে হক্ষে । 

োর পক্ষর Proceed" Option এ রিক্ ক্ক্ষর পক্ষরর 
সস্টক্ষপ যাওয়ার েনয "OK" সে রিক্ ক্রক্ষে 
হক্ষে।  

 

 

 

 

"Form Preview Dialog" েক্স সেক্ষক্ পরু details সেক্ ক্ক্ষর রনক্ষে হক্ষে, যরি রক্ছু 

েু োক্ষক্ "Edit Form" এ রিক্ ক্ক্ষর পনুরায় আক্ষগর সস্টপ এ রিক্ষর রগক্ষয় ঠিক্ 

ক্ক্ষর রনক্ষে হক্ষে, সক্ান েু না োক্ক্ষ “Final Submit" োটন এ রিক্ ক্ক্ষর "OK" 

সে রিক্ ক্রক্ষে হক্ষে।  

 

OK ক্রার পর পক্ষরর ছরে অনুযায়ী প্রক্ষয়ােনীয় েকুক্ষমন্টে গুর আপক্ষাে 
ক্রক্ষে হক্ষে । আপক্ষাে ক্রা েকুক্ষমন্টে গুর েক্স এর রনক্ষে সিখা যাক্ষে।  

এই পদ্ধরে েম্পরূ্ি হওয়ার পর NEXT ক্ক্ষর subject choice এ সযক্ষে হক্ষে। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Honours Apply" ও "General Apply" choose র্রলত হলব। তোরপর Next লির্ 

র্লর "OK" যত লির্ র্রলত হলব।  

 

"Please Choose Honours Subject(s)"যেলর্ Honours েোবলিক্ট choose র্যর 

SUBMIT এ লির্ কেস্ট্রে আপনোর যরলিলেেন েম্পূর্ক  হলব। 

আপনোর যরলিলেেন েম্পূর্ক, েরর্োর আলেে অনেুোযী যর্োন আলবেন লি প্রেোন র্রলত 

হলব নো।  

 

SMS, ও Gmail এর দ্বোরো যপ ৌঁেোলন, যরলিলেেোন 

নোম্বোর ও পোেওযোেক  এর দ্বোরো  "Student Login" 

র্রলত হলব।  



 

 

 

 

 

 

 

 

সু্টলেন্ট "Login" র্রোর পর সু্টলেন্ট "Print 

Application Form" এ লির্ র্লর Print অপেন এ লির্ 

র্লর লনলির অযোলিলর্েোন িমক Print র্রলত পোরলব।  

 


