আেবদনকারীেক ইউিনভািসর ্িটেরিজে�শন
প�িতেত �াগত

ইউিনভািসর ্িটর েরিজে�শএর প�িতিটশধুমা�Computer Device
এর মাধয্েমই করেব, েমাবাইল অথবা টয্াব বয্াবহার করেবন 

আেবদনকারীেক সবর ্েমাটছয়িট ধাপ
ূ র ্ করেতই হেব নাহেল
স�ণ
Registration Process িট অস�ূণর
েথেক যােব, সবর ্েশষ ধােপেদওয়া তথয
গি পুনরায় িদেত হেব

অনলাইন েরিজে�শন প�িতঃ
 অনলাইন েরিজে�শন প�িতেত �েবশ
এর জনয্‘Click Here To Continue ’
েবাতাম এ ি�ক করেত হেব

িন�িলিখত তািলকা েথেক িনেজর কেলজ
এর নাম পছ� কর
 ‘Student’ েবাতাম এ ি�ক করেত হেব

�থম ধাপ :
আেবদনকারী �াতেকর জনয আেবদন করার জনয ‘University Registration
Form - Under Graduate (U.G.)’ েত ি�ক করেত হেব তারপর েসই েপজ িটর
িনেচ ‘Click here for Registration’ অপশন এ ি�ক করেত হেব

 ি�তীয় ধাপ
 আেবদনকারীর কেলেজর নামিট িনবর্াচন করেত হ
 আেবদনকারীর নাম িদেত হেব
 আেবদনকারীর জ� তািরখি িদেত হেব
 আেবদনকারীেক H.S Registration Number িদেত হেব
 আেবদনকারীেক H.S Passing Year িদেত হেব
 আেবদনকারীেক েকাসর এর ধরণ - অনাসর না েজনােরল








�ুেড� েসিেত ি�ক

করেত হেব
আেবদনকারী যিদ অনাসর �ুেড� হন তাহেল তােক অনােসর্ সাবেজ�িট নাম
িনবর্াচ করেত হেব এবং েজনােরল �ুেড� হেল তােক তার িবভাগি ি�ক
করেত হেব
আেবদনকারীর কেলেজর েরালন�রিটে িদেত হেব
আেবদনকারীর ভিতর্ বছরি িনবর্াচ করেত হেব
আেবদনকারীেক িনেজর পাসওয়াডর্ ৈতির কের িদেত হেব( কমপে� ৮ টা
অ�েরর হেত হেব এবং কমপে� ১ি বড় হােতর, ১ি েছাট হােতর ও ১ি
সংখয্ িদেতই হেব)
আেবদনকারীর আেগ েদওয়া পাসওয়াডর্ পুনরায় িনি�ত কের িদেত হেব
িনেচ েদওয়া েকাডি বে� িদেত হেব
Continue এ ি�ক করেত হেব

আেবদনকারীেক পাসওয়াডর্ িনেজর কােছ যত সহকাের েরেখ িদেত হেব

আেবদনকারীর িনেজর SYSTEM ID ি েদখেত

পােবন

(আইিড ও পাসওয়াডর ি যত সহকাের েরেখ িদেত হেব)

তৃ তীয় ধাপ :





লিগেন ি�ক করেত হেব
আেবদনকারীর SYSTEM ID ি িদেত হেব
আেবদনকারী েয পাসওয়াডর্িট ৈতিকেরেছ েসিটেক িদেতহেব
িনেচ েদওয়া েকাডিট বে�িদেয় ‘Continue’ েবাতাম এ ি�ক করেত হেব

লিগন করার পের আেবদনকারীেক িনেজর (Personal & Academic) Details িদেত
হেব এবং কেলজ েভরিফেকসন্ হওয়ার আেগ অবিধ আেবদনকারী
Preview েদখেত পারেব এবং Edit করেত পারেব

িনেজর Personal Details েদওয়ার জনয্‘Insert Student Details’ এ
ি�ক করেত হেব

চতু থর ্ধাপ :

আেবদনকারী “Insert Student Details” এ ি�ক করার পের 
আেবদনকারীর বাবার নাম িদেত হেব

আেবদনকারীর মােয়র নাম িদেত হেব

আেবদনকারীর অিভভাবেকর নাম িদেত হেব

আেবদনকারীর ধমর িসেল� করেত হেব

আেবদনকারীেক ভারতীয়েত ি�ক করেত হেব, যিদ আেবদনকারী অভারতীয় হন তাহেল Others িসেল� করেত হেব এবং
তােক তার েদেশর নামি িদেত হেব এবং তার সে� আেবদনকারীেক িনেচর েদওয়া তথয গিল আে�াড করেত হেব
→ Visa Premium (Only jpeg/png/gif alloed, Image Size 200KB) Upload
→ High-Commissioner Letter (Only jpeg/png/gif alloed, Image Size 200KB) Upload
→ Bonafide Certificate (Only jpeg/png/gif alloed, Image Size 200KB) Upload

আেবদনকারীর পিরবাের কতজন সদসয আেছ েসি িদেত হেব

আেবদনকারী বাবা ও মােয়র একিটমা কনয্ স�ান িক না েসি িনবর্াচ করেত হেব

আেবদনকারীর িল�ি িনবর্াচ করেত হেব (যিদ কনয্ হন, KanyaSree ID যিদ থােক তাহেল িদেত হেব, না থাকেল িদেত
হেব না)

আধার কাডর না�ার যিদ থােক তাহেল িদেত হেব, না থাকেল িদেত হেব না

আেবদনকারী যিদ িফিজকয্াি চয্ােল হয় তাহেল “হয্া” েত ি�ক করেত হেব ও তােক তার টাইপিট িদেত হেব এবং না
হেল “না” েট ি�ক করেত হেব

আেবদনকারীর িরজােভর্শ েকাটা (General/SC/ST/OBC/OBC-A/OBC-B/Other) ি িনবর্াচ করেত হেব

আেবদনকারীর রে�র ে�ণীি িনবর্াচ করেত হেব

আেবদনকারীর েমাবাইল ন�রি িদেত হেব

আেবদনকারীর ই–েমইল আইিড ি িদেত হেব

আেবদনকারীর বতর্মা িঠকানা িদেত হেব

আেবদনকারীর বতর্মা িঠকানা যিদ �ায়ী িঠকান হেয় থােক তা হেল “হয্া” েট ি�ক করেত হেব , না হেল “না” েট
ি�ক কের �ায়ী িঠকানা িদেত হেব

আেবদনকারীর ছিবি (Only jpeg/png/gif alloed, Image Size 45KB)Upload করেত হেব

আেবদনকারীর �া�রি (Only jpeg/png/gif alloed, Image Size 45KB) Upload করেত হেব

িনেচ েদওয়া েকাডি বে� িদেত হেব

েরিজ�াের ি�ক করেত হেব

বয্ি�গত তথ

প�ম ধাপ:
 অনাসর �ুেড�েদর জনয �থম ও ি�তীয় েজনােরল সাবেজ�ি ি�ক করেত
হেব
 েজনােরল �ুেড�েদর জনয �থম ,ি�তীয় ও তৃ তীয় েজনােরল সাবেজ�ি
ি�ক করেত হেব
 উ� মাধয্িমেকর েবােড র্র নামিসেল� করেত হেব
 উ� মাধয্িমেকরেরাল ন�রিটনামিট িদেতহেব
 উ� মাধয্িমেকর বছরিট িদেহেব
 উ� মাধয্িমেক েযDivision এ পাশ কেরেছ েসিট িদেতহেব
 আেবদনকারীর উ� মাধয্িমেকরছয়িটিবষেয়র নাম িনবর্াচন করেত
হেব
 আেবদনকারীর উ� মাধয্িমেকরছয়িট িবষেয়রস�ূণর্ ন�রিট  িদে
হেব
 আেবদনকারীর উ� মাধয্িমেকরছয়িটিবষেয়র �া� ন�রিট  িদেত
হেব
 আেবদনকারীর উ� মাধয্িমেকর“Best of Four” ন�রিটAuto
calculated হেয় যােব(ENVS বাদ িদেয়)

িশ�াগত তথয

 আেবদনকারী েয অনাসর্ সাবেজ�িটর জনয্ আেবকেরেছন তার উ� মাধয্িমেকর স�ূণর্ ন�র ও �া� ন�র
িদেত হেব অথবা অনাসর্Related সাবেজ�িটর উ� মাধয্িমেকর স�ূণর্ ন�র ও �া� ন�রিট িদেত
েয সব অনাসর্ �ুেড�েদরRelated সাবেজ� েনই, েসই সব �ুেড�েদর Related সাবেজে� “শূনয” িদেত হেব

(উদাহরণঃ ধর েকান �ুেডে�র Botany অনাসর , িক� তার উ� মাধয্িমে Botany েনই, িক� েস Bio
Chemistry র জনয Botany অনাসর িনেত েপেরেছ অথর ্ৎ তােক Applied Subject এ “শূনয” িদেত হেব এবং
“Related Subject এ Bio Chemistry র পাওয়া ন�রি িদেত হেব )

 েজনােরল িবভােগর ে�ে� আেবদন করেল আেবদন সাবেজ� ও Related সাবেজে�র স�ূণর ন�র ও �া� ন�রিট জায়গায়
“শূনয” িদেত হেব
 আেবদনকারীর উ� মাধয্িমেকরমূলয্ায় েমাট ন�রিট িদেত হে
 িনেচ েদওয়া েকাডিট বে� িদেত হে
 Submit েবাতামিটে ি�ক করেত হেব

ষ� ধাপ :
 িনেচর তথয গি পুনরায় িদেত হেব :






আেবদনকারীেক পুনরায় িনেজর নামিট িদেত হে
আেবদনকারীর পুনরায় বাবার নামিট িদেত হেব
আেবদনকারীর পুনরায় অনাসর্ সাবেজ�িট বা েজনােরল িবভাগিট িদেত হ
আেবদনকারীর পুনরায় েজনােরল সাবেজ� গিলও িদেত হেব
Submit েবাতামিটেত ি�ক করেতহেব

(ভুল তথয্ িদেল পরবত� ধােপ যাওয়া যােবন)

গর�পূণতথয

 আেবদনকারী িনেজর সম� তথয যত বার ইে� পিরবতর্ করেত পারেব যত�ণ
না পযর্ কেলজ verify করেছ, িক� আেবদনকারীর ছিব ও সা�র একবার
আপেলাড কের িদেল আর পিরবতর্ করেত পারেব না এবং অভারতীয়েদর ে�ে�
ছিব, সা�র, Passport, Bonafide Certificate, Visa Permission, HighCommission Letter একবার আপেলাড কের িদেল আর পিরবতর্ করেত পারেব
না

 কেলজ verify কের েফলেল আেবদনকারী আর েকান পিরবতর্ করার
সুেযাগ পােব না
 পাসওয়াডর/ SYSTEM ID ভুেল েগেল বা হািরেয় েফলেল “Forgot
Password/Forgot System ID” ি�ক করেত হেব এবং েরিজে�শেনর সময়
েয তথয গি িদেয় িছেলন ঐ তথয গি পুনরায় িদেত হেব, যিদ তথয গি
সিঠ হয় তা হেলই আেবদনকারী তার নতুন পাসওয়াডর্/ SYSTEM ID
ি িদেত পারেবন
 এই বছর ভিতর হওয়া সকল �ুেড�েকই েরিজে�শন �ি�য়াি
পূরণ করেত হেব

• আেবদনকারীর িদক েথেক েরিজে�শন প�িত স�ূণর হেয় েগেল কেলেজর verification হওয়ার সময়
আেবদনকারী িনেজর �দত্ েমাবাইল না�ারএ একি OTP (One Time Password) পােব এবং েসই OTP
ি কেলজেক িদেত হেব তাহেলই কেলেজর িদক েথেক verification প�িতি স�ূণর হেব; তারপর
আেবদনকারীেক িনেজর ফমর্ ৩ কিপ ি�� আউট করেত হেব (ফমর্ Colour ি�� করেলই ভাল হয়
এবং কেলজ কিপ ও ইউিনভািসর্ কিপেত আেবদনকারীর Stamp size ছিবি লাগােত হেব [paste
করেত হেব])
• ফমর্ কেলেজ জমা েদওয়ার সমেয় িনেচর েদওয়া নিথপ� গি জমা িদেত হেব (All the Xerox document self-attested by the Student)
→ ফেটা কিপ of Madhyamik Admit Card.
→ ফেটা কিপ of Higher Secondary Marksheet.
→ ফেটা কিপ of Cast Certificate (শধুমা�SC/ST/OBC/OBC/OBC-A/OBC-B)
→ ফেটা কিপ of Physically Challenged Certificate.
→ ফেটা কিপ of Passport , Bonafide Certificate, Visa Permission, High-Commission Letter (for Foreign
Students).
→ ফেটা কিপ of Registration Cancelled Letter / University Permission Letter.
• কেলেজ িগেয় েরিজে�শন ফী এর টাকা জমা িদেত পারেবন

ফেটা আপেলাড করার িনেদর্িশকা
 ফেটার নােম েকান ে�স , আ�ারে�ার , িব�ু , েকামা
অ�র েদওয়া যােব না
 ফাইেলর নাম শধুমা অ�র এবং সংখয্া ধারণ িদেত
যােব না )
 ফেটাি jpeg / jpg ধরেনর িদেত হেব এবং মাপ 45
 অনয েকান সফটওয়য্াের সাহাযয আেবদনকারীর ফেটার
েছাট করেবন না

, হয্া বা এই ধরেনর েকান িবেশষ িকছু
হেব (অনয িকছু ফাইেলর
kb এর েবিশ হেবনা
সাইজ কমােবন না বা

নাম েদওয়া
ফেটািটে েচেপ

Signature আপেলাড করার িনেদর্িশকা
 Signature এর নােম েকান ে�স , আ�ারে�ার , িব�ু , েকামা , হয্া বা এই ধরেনর েকান
িবেশষ িকছু অ�র েদওয়া যােব না
 ফাইেলর নাম শধুমা অ�র এবং সংখয্া ধারণ িদেত হেব (অনয িকছু ফাইেলর নাম েদওয়া
যােব না )
 Signature ি png ধরেনর িদেত হেব এবং মাপ 45 kb এর েবিশ হেবনা
 অনয েকান সফটওয়য্াের সাহাযয আেবদনকারীর Signature এর সাইজ কমােবন না বা Signature
িটে েচেপ েছাট করেবন না

যিদ েকান গরতর সমসয্ায় পেরন তাহেলই েহ� েড� এর েমাবাইল না�ার
েফান করেবন অথবা ফমর্িট িফল আপ কের েমইল করেবন

ইউিনভািসর ্িটেরিজে�শন প�িত

সমা�

