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জােীয় ঠেশ্বঠেেযালবয়র ঠেঠভন্ন দকাবসস অন্লাইন্ ভঠেস প্রঠিয়ার 

“অযাঠিবকশন্ মঠিউল” এর েযেহার ঠেঠি 

১. 

প্রথবম একজন্ প্রাথসীবক ঠন্ঠেসষ্ট ওবয়ে ঠলিংক-এ দেবে হবে। োোর পর দস এরকম একঠি দপজ দেখবে পাবে।  
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এরপর োর এসএসঠস এেিং এইচএসঠস-র েথয ঠেবয় দন্স্কি দোোবম ঠিক করবে হবে। এরপর োর েথয েঠে সঠিক থাবক এেিং দরঠজবেশন্ করার নু্ন্যেম দোগ্যো থাবক োহবল োর 

অন্যান্য েথয সহ ঠন্বচর screen এর মে দেখাবে।  
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এখাবন্ েঠে োর সে েথয দেমন্ োর ন্াম, ঠপোর ন্াম, মাোর ন্াম, জন্ম োঠরখ এেিং ঠলঙ্গ  সঠিক থাবক োহবল Next  দোোবম ঠিক করবে হবে। এখাবন্ েঠে োর ঠলঙ্গ ভুল থাবক 

োহবল দস োর ঠলঙ্গ পঠরেেসন্ করবে পারবে। েবে এখাবন্ এই পঠরেেসবন্র জন্য দস সম্পূর্স োয়ী থাকবে এেিং পঠরেেসবন্ ভুল প্রমাঠর্ে হবল োর ভঠেস োঠেল েবল গ্র্য হবে। অনু্রুপ ভাবে 

োর জন্ম োঠরখ েঠে ভুবল ২২ েছবরর দেশী থাবক োহবল োর সঠিক জন্ম োঠরখ ঠেবে পারবে। েবে এ পঠরেেসবন্র জন্য দস সম্পূর্স োয়ী থাকবে।  
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এর পর েৃেীয় িাবপ দস োর কবলজ এেিং ঠেষয় পছন্দ করবে। এখাবন্ লক্ষন্ীয় ঠেষয় হবে, সেস োবম Eligible Courses কলাবম দস োর দোগ্য ঠেষয় োঠলকা দেখবে পাবে। এর পর 

ঠিেীয় কলাম দথবক কবলজ ঠন্েসাচন্ করবে। এজন্য োবক প্রথবম Division ঠন্েসাচন্ কবর পবর দজলা ঠন্েসাচন্ করবে হবে। োরপর োর পছবন্দর কবলজ ঠন্েসাচন্ করবে হবে। কবলজ 

ঠন্েসাচন্ করার পর পরই দস োর ঐ কবলবজর দোগ্য ঠেষয় দেখবে পাবে। দসগুবলা দস ইবোপবূেস পড়ার জন্য দোগ্য হবয়বছ (সেস োবমর কলাম দথবক)। দস এখান্ দথবক ঐ কবলবজর ঠেষয় 

(েৃেীয় কলাম দথবক) োর পছন্দ িম অনু্সাবর োর ঠেষয় ঠন্েসাচন্ করবে। এ জন্য দস োর প্রথম পছবন্দর ঠেষবয়র উপর ১ ঠিক করবে সাবথ সাবথ োর ঐ ঠেষয় চবয়জ ঠলবষ্ট চবল োবে 

(চেুথস কলাবম োবে)। এ ভাবে েৃেীয় ঠেষয়, েৃেীয় ঠেষয় ইেযাঠে ঠেষয় ঠন্েসাচন্ করবে। এখাবন্  সবেসাচ্চ ১৫ঠি ঠেষয় ঠন্েসাচন্ করবে পারবে।  

এরপর ঠেষয় ঠন্েসাচন্ দশষ হবল Next দোোবম ঠিক করবে হবে। এর চেুথস িাবপ দস েঠে দকািা এর দোগ্য হয় দস দকািাবে Yes Select কবর োর দে দকািায় দোগ্য দসঠি ঠন্েসাচন্ 

কবর Next দোোবম ঠিক করবে হবে।  
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এরপর সেসবশষ িাবপ দস োর ছঠে সিংবোজন্ করবে। এখাবন্ লক্ষযর্ীয় ঠেষয় হবে ছঠের সাইজ ১২০ x  ১৫০ Pixel, ফরমযাি  .jpg এেিং 50 KB এর দেশী ন্য় এরকম সমপ্রঠে 

দোলা পাসবপািস  ছঠে ঠেবে হবে। ছঠের সাইজ অন্ লাইন্ দথবক ইঠিি করা োবে। এজন্য ছঠে ন্ীবচ থাকা ঠলিংবক ঠিক কবর ঐ ওবয়ে সাইবি দেবয় অন্ লাইন্-এ ছঠে ইঠিি করবে পারবে। 

ছঠে সিংবোজন্ দশষ হবল সেসবশবষ পরীক্ষাথসীর ঠন্বজর দমাোইল number ঠেবে হবে। পরেেসীবে দে দকান্ দোগ্াবোগ্ করার জন্য এই number েযেহৃে হবে।  
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এরপর োর সে েথয এক ন্জবর দেখার জন্য Preview application এ ঠিক করবে হবে। এখাবন্ দস োর সে েথয এক সাবথ দেখবে পারবে। সে েথয সঠিক থাকবল submit 

application দোোবম ঠিক করবে হবে। এরপরক ঠকছুক্ষর্ অবপক্ষা করবে হবে। submit করার পর admission Roll No. এেিং PIN Number দেখবে পাবে এেিং পাবশ 

Download Admit Card দেখবে পাবে। এখাবন্ োবক অেশযই Admit Card Download করবে হবে এেিং  Admission Roll No. ও PIN Number দসভ রাখবে হবে। 

এই admission Roll No. োর অন্াসস ভঠেস পরীক্ষার দরাল number ঠহসাবে গ্র্য হবে। PIN Number ঠি দগ্াপন্ রাখবে হবে। পরেেসীবে এই Admission Roll No. ও 

PIN Number ঠেবয় োর student Login এ ঠন্বজর দপ্রাফাইল দেখবে পারবে। এঠি ঠিেীয় ভাবগ্ ঠেস্তাঠরে েলা আবছ।   
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Admission Roll No. ও PIN Number দসভ কবর Admit Card Download করবল এই পেসাবয়র কাজ দশষ এেিং Exit ঠেবয় দের হবয় আসবে হবে।  
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ঠিেীয় ভাগ্: 

Student Login দথবক দস োর ঠন্বজর দপ্রাফাইল দেখবে পারবে।  
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োম পাবশ থাকা এখাবন্ দস োর সেসবশষ অেস্থা দেখবে পারবে। দেমন্ View application ঠিক ঠেবল ঠন্বচর মে ঠিন্ দেখা োবে।  

 

          -এ       Submitted                                            Receive        । 
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Change applicant’s Photo                                      ।     এ                     admit card download         । download     

admit card ঠি এ                                 Student                  । এ              admit card               ।   
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                         ঐ applicant এ    confirmation SMS     । এ   Status                      Received              । Receive          

                                  । 

 

                                                                        । এ           

এ           Logout- এ                         ।   


