স্টু ডেন্ট ফর্ম পুরন করার পদ্ধতি।

১) প্রথমে “Admission form fill up ” এ ক্লিক করমে হমে।

২) যে “field” গুমলোর পোমে লোল রমের * েোকক করো আমে যেগুক্লল পুরন করো
েোধ্যেোেূলক।

৩) কযোটোগক্লর েক্লি “General” হয় যেমেমে “UR” ক্লেমলক্ট করমে হমে, নোহমল ক্লনক্লিক ষ্ট কযোটোগক্লর ক্লেমলক্ট কমর
“Category Issued by” অপেন যথমক ক্লনক্লিকষ্ট কেতকপে ক্লেমলক্ট কমর পোমের ঘমর “Certificate No.” ক্লিমে হমে।
8) “Income Group” যথমক “APL” অথেো “BPL” ক্লেমলক্ট কমর েোর ক্লনমের ঘমর “Family Income” ক্লিমে হমে।

৫) “Mobile No” যেটো যিওয়ো হমে যেটি যে স্টু মেন্ট এর যরক্লিমেেোন নোর ওোর ও পোেওয়োেক SMS এর দ্বোরো
যপ ৌঁেোমে, যেটো পমর “Student Login” করমে কোমি লোগমে এেং ”Mobile No.” টি েঠিক যিওয়ো েোঞ্ছনীয়।

৬) েোধ্যক্লেক এর েেস্ত “field” ক্লিল-আপ করমে হমে, “Subject Taken” এ েোওয়োর পর “ALL” ক্ললখমে হমে।
৭) উচ্চেোধ্যক্লেক এর যেমে েেস্ত ক্লিল-আপ করমে হমে, যরক্লিমেেোন নোর ওোর “Unique” হমে, একই যরক্লিমেেোন
নোর ওোর ক্লদ্বেীয় েোর িোওয়ো েোমে নো।

৮) “Language Group” ও “Elective Subjects” এ স্টু মেন্ট এর ক্লনক্লিকষ্ট েোেমিক্ট ক্লেমলক্ট করমে হমে এেং েোমির
প্রক্লেটির নোর ওোর ক্লিমে হমে।

৯) “Photo” ও “Signature” Upload করোর িনয “Upload Photo” যে “Select” এ ক্লিক করমে হমে, েোরপর
স্টু মেন্ট এর িমটো Choose করোর পর “Upload Photo” যে ক্লিক করমে হমে এেং িমটো র েোইি যেন

অেেযই “30KB” র েমধ্য হওয়ো প্রময়োিন। েোরপর “Upload Signature” এ েোওয়োর পর “Select” অপেন এ
ক্লিক করমে হমে, েোরপর স্টু মেন্ট এর signature chose করোর পর “Upload Signature” এ ক্লিক করমে হমে
এেং signature এর েোইি যিন অেেযই “20KB” র েমধ্য থোমক।

১০) এরপর “Proceed” অপেন এ ক্লিক কমর পমরর যস্টমপ েোওয়োর িনয “OK” যে ক্লিক করমে হমে।

১১) “Form Preview Dialog” েক্স যথমক পুর details যেক কমর ক্লনমে হমে, েক্লি ক্লকেু ভু ল থোমক

েোহমল

“Edit Form” এ ক্লিক কমর পুনরোয় আমগর যস্টপ এ ক্লিমর ক্লগময় ঠিক কমর ক্লনমে হমে, যকোন ভু ল নো থোকমল
“Final Submit” েোটন এ ক্লিক কমর “OK” যে ক্লিক করমে হমে।

েক্লি ভু ল থোমক েোহমল ১২ নং ক্লেক্লরয়োল িমলো করুন
েক্লি ভু ল নো থোমক েোহমল ১৩ নং ক্লেক্লরয়োল িমলো করুন

১২) “Form Preview dialog” এ েক্লি যকোন ভু ল থোমক অথে “Final Submit” েোটন এ ক্লিক করো হয়, েখন
েোমক “Student Login” এ ক্লিক করমে হমে। েোরপর “Registration no. (User Name.)” এেং “Password”
ক্লিময় “Login” করমে হমে। েোরপর প্রথমে “Delete your Registration Data” অপেন এ ক্লিক কমর “Delete”

েোটন এ ক্লিক করমে হমে, েোরপর “OK” যে ক্লিক করমলই যরক্লিমেেোন Data ক্লেক্ললট হময় েোমে। েোরপর
পুনরোয় Admission Form ক্লিল-আপ করমে হমে।

১৩) “Final Submit” করোর পর “Honours Apply” ও “General Apply” choose করমে হমে। েোরপর
Next ক্লিক কমর “OK” যে ক্লিক করমে হমে।

১৪) “Please Choose Honours Subject(s)” যথমক েোেমিক্ট “Honours” choose করমে হমে।

১৫) “Payment Details” এর Print যনওয়োর িনয “Print” অপেন এ ক্লিক করমে হমে।

১৬) “Payment” করোর িনয “Payment Mode” এ ক্লগময় “Pay Online” এ ক্লিক করমে হমে।
এরপর Online/Bank Challan এ Payment করোর িনয “:

Steps to pay Registration Fee:”

িমলো করুন (Page No: 11)।

১৭) স্টু মেন্ট “Login” করোর পর স্টু মেন্ট যেখোন যথমকও “Pay Registration Fees” এ ক্লিক কমর যরক্লিমেেোন ক্লি
েেো করমে পোরমে।

১৮) স্টু মেন্ট “Login” করোর পর স্টু মেন্ট “Print Application Form” এ ক্লিক কমর Print অপেন এ ক্লিক কমর

ক্লনমির অযোক্লিমকেোন িেক Print

করমে পোরমে।

১৯) স্টু মেন্ট েক্লি পুনরোয় “Payment Slip” print ক্লনমে েোয় েোহমল স্টু মেন্ট “Login” করোর পর “Re-Print
Online Payment Slip(s)” অপেন এ ক্লিক কমর ক্লপ্রন্ট কমর ক্লনমে হমে।

২০) স্টু মেন্ট েক্লি Password change করমে েোয় েোহমল স্টু মেন্ট “Login” যথমক “Change Password” এ ক্লিক কমর
Old Password, New password, Re-Enter New password েেোমে হমে। েোরপর “Change Password” েোটন এ
ক্লিক করমে হমে।

: Steps to pay Registration Fee:

ক) “Online Payment ” এ ক্লিক করোর পর “Continue Payment” েোটন এ ক্লিক করমে হমে।

খ) এখোন যথমক “Credit/Debit Card” অথেো “Netbanking” ক্লেমলক্ট করমে হমে।

গ) “Netbanking” এর েোধ্যমে Payment করমে হমল “Netbanking” অপেন ক্লেমলক্ট করমে হমে।
েোরপর েযোংক ক্লেমলক্ট কমর “Email” ও “Phone Number” ক্লিমে হমে। েোরপর “Pay” েোটন
এ ক্লিক করমে হমে।

ঘ) “Debit/Credit card” এর েোধ্যমে Payment করমে হমল “Debit/Credit card” অপেন ক্লেমলক্ট
করমে হমে। েোরপর “Debit/Credit card” এর Card Number, Expiry Date, CVV, Email ID
এেং Phone Number যিওয়োর পর “PAY” েোটন এ ক্লিক করমে হমে।

ে) এরপর SMS এর েোধ্যমে যে OTP টি েোমে যেটো ক্লিমে হমে। েোরপর “Submit” েোটন এ
ক্লিক করমে হমে।

ে) “ Bank Challan” এর েোধ্যমে Payment করমে হমল “Bank Challan” অপেন এ ক্লিক কমর
Challan Form Generate করমে হমে।
েে Complete হওয়োর পর স্টু মেন্ট “Login” যথমক “Logout” করমে হমে।

২১) িেক ক্লিল-আপ এেং Payment করোর পর “student login” যথমক Notice িমলো করমে
হমে Merit list publish হওয়ো পেকন্ত।

