
আেবদনকারীেক ইউিনভািসর্র েরিজে�শন 
প�িতেত �াগত  

ইউিনভািসর্র েরিজে�শন এর প�িতি  শধুম Computer Device 
এর ধুশয্ধম  র্েব, েধুেুমল অথেু টযুে েযুোুর  র্েব বু



আেবদনকারীেক সবরেোা ছয়্  াপ 
স�ণূর করেতই  েব না েে 

Registration Process ্  স�ণূর 
েথেক যােব, সবরেশশ  ােপ েদওয়া তথয

গিে পনুরায় িদেত  েব



িব�িলিখত তুিল ু েথ্ িব্জর  ্লজ 
এর বুধ পছ�  রব

 নোইন েরিজে�শন প�িতঃ   
 অবলুমব েরিজ্�শব প�িত্ত �্েশ 
এর জবয ‘Click Here To Continue ’
েেুতুধ এ ি�   র্ত া্ে 

 ‘Student’ েেুতুধ এ ি�   র্ত া্ে 



�থে  াপ :
আ্েদব ুরী �ুত্ ুতর জবয আ্েদব  র্ত া্ল University 

Registration Form – Post Graduate (P.G.) েত ি�  র্ত া্ে তুরপর েসম 
েপজ ির িব্ে ‘Click here for Registration’ অপশব এ ি�   র্ত া্ে 



পাসওয়াডর ্ িনেজর কােছ যত স কাের েরেখ িদেত  েব

 ি�তীয়  াপ
 আ্েদব ুরীর  ্লজ েু মউিবভুিসরির বুধি িবেরুেব  র্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর বুধ িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর জ� তুিরখি িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরী্  H.S Registration Number িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরী্  H.S Passing Year িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরী Department েু অবুসর সুে্জ�ি ি�   র্ত া্ে 
 আ্েদব ুরীর  ্ল্জর েরুলব�রি্  িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর ভিতর র েছরি িবেরুেব  র্ত া্ে
 আ্েদব ুরী্  িব্জর পুসওয়ুডর ি ৈতির  ্র িদ্ত া্ে

(কেপে� ৮ াা  �েরর  েত  েব এবং কেপে� ১্ বড় 
 ােতর, ১্ েছাা  ােতর ও ১্ সংখযা িদেতই  েব)

 আ্েদব ুরীর আ্গ েদওয়ু পুসওয়ুডর ি পবরুয় িবি�ত  ্র 
িদ্ত া্ে

 িব্ে েদওয়ু ে ুডি ে্� িদ্ত া্ে
 Continue এ ি�   র্ত া্ে



আেবদনকারীর িনেজর SYSTEM ID ্ েদখেত
পােবন

(আইিড ও পাসওয়াডর ্ যত স কাের েরেখ িদেত  েব) 



তৃতীয়  াপ : 
 লিগ্ব ি�   র্ত া্ে 
 আ্েদব ুরীর SYSTEM ID ি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব ুরী েয পুসওয়ুডর ি ৈতির  ্র্ছ েসি্  িদ্ত া্ে
 িব্ে েদওয়ু ে ুডি ে্� িদ্য় ‘Continue’  েেুতুধ এ ি�   র্ত া্ে



িব্জর Personal Details েদওয়ুর জবয ‘Insert  Student Details’ এ 
ি�   র্ত া্ে  



বযিিগত তথয

আ্েদব ুরী “Insert Student Details” এ ি�   রুর প্র -  
 আ্েদব ুরীর েুেুর বুধ িদ্ত া্ে
  আ্েদব ুরীর ধু্য়র বুধ িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর অিভভুে্ র বুধ িদ্ত া্ে 
 আ্েদব ুরীর িরিলিজয়বি িবেরুেব  র্ত া্ে
 আ্েদব ুরী্  ভুরতীয়্ত ি�   র্ত া্ে এেং যিদ আ্েদব ুরী অভুরতীয় াব তু া্ল তু্  তুর েদ্শর বুধি িদ্ত া্ে 

এেং তুর স্� আ্েদব ুরী্  িব্ের েদওয়ু তথয গিলও আ্�ুড  র্ত া্ে
→ 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

 আ্েদব ুরীর পিরেু্র  তজব সদসয আ্ছ েসি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব ুরী েুেু ও ধু্য়র এ িধুম  বযু স�ুব ি  বু েসি িবেরুেব  র্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর িল�ি িবেরুেব  র্ত া্ে (যিদ  বযু াব, KanyaSree ID যিদ থু্  তুা্ল িদ্ত া্ে, বু থু ্ল িদ্ত া্ে বু)
 আশুর  ুডর  বু�ুর যিদ থু্  তুা্ল িদ্ত া্ে, বু থু ্ল িদ্ত া্ে বু
 আ্েদব ুরীর িল�ি িবেরুেব  র্ত া্ে
 আ্েদব ুরী যিদ িফিজ যুিল েযু্লল ায় তুা্ল “াযুা” েট ি�   র্ত া্ে ও তু্  তুর টুমপিও িদ্ত া্ে এেং বু া্ল “বু” 

েট ি�   র্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর িরজু্ভর শব ে ুটু (General/SC/ST/OBC/OBC-A/ OBC-B /Other) ি িবেরুেব  র্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর র্�র ে�ণীি িবেরুেব  র্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর েধুেুমল ব�রি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব ুরীর ম–েধমলি িদ্ত া্ে  
 আ্েদব ুরীর েতর ধুব ি ুবুি িদ্ত া্ে
  আ্েদব ুরীর েতর ধুব ি ুবুি যিদ �ুয়ী ি ুবু া্য় থু্  তু া্ল “াযুা” েট ি�   র্ত া্ে , বু া্ল “বু” েট ি�   ্র 

�ুয়ী ি ুবুি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব ুরীর ছিেি (Only jpeg/png/gif alloed, Image Size 45KB)Upload  র্ত া্ে 
 আ্েদব ুরীর �ু�রি (Only jpeg/png/gif alloed, Image Size 45KB) Upload  র্ত া্ে 
 িব্ে েদওয়ু ে ুডি ে্� িদ্ত া্ে
 েরিজ�ু্র ি�   র্ত া্ে

 চতুথর  াপ



প�ধ শুপ:
 আ্েদব ুরীর পূেরেতত  ্ল্জর বুধি িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর পূেরেতত মউিবভুিসরির বুধি িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর  ্ল্জর েরুল ব�রি িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর  ্ল্জর েরিজ্�শ্বর ব�রি িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর  ্ল্জর েছরি ি�   র্ত া্ে 
 আ্েদব ুরীর উতীণর  ্ল্জর িেভুগি িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর অবু্সরর সুে্জ�ি ি�   র্ত া্ে এেং তুর স�ূণর ব�রি 

ও �ু� ব�রি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব ুরীর �থধ েজবু্রল সুে্জ�ি ি�   র্ত া্ে এেং তুর স�ূণর 

ব�রি ও �ু� ব�রি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব ুরীর ি�তীয় েজবু্রল সুে্জ�ি ি�   র্ত া্ে এেং তুর স�ূণর 

ব�রি ও �ু� ব�রি িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরী্  আশিব  ভুরতীয় ভুষুর স�ূণর ব�রি ও �ু� ব�রি িদ্ত 

া্ে
 আ্েদব ুরী্  পির্েশ িেদযুর স�ূণর ব�রি ও �ু� ব�রি িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরী্  েুশযতুধলূ  মং্রিজ স�ূণর ব�রি ও �ু� ব�রি িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর উ� ধুশযিধ্ র ধূলযুয়ব েধুট ব�রি িদ্ত া্ে
 িব্ে েদওয়ু ে ুডি ে্� িদ্ত া্ে
 Submit েেুতুধি্ত ি�  র্ত া্ে

িশ�াগত তথয



 আ্েদব ুরী যিদ মিতধ্শয “WEST BENGAL STATE UNIVERSTIY” র েরিজ�ুর � ্ড� 
া্য় আ্ছব এেং যুরু Back Years র � ্ড� তুরুম এ ধুম “Yes” এ ি�   র্েব এেং 
আ্েদব ুরীর মউিবভুিসরির পর্বু েরিজ্�শব ব�রি ও েসশবি েদ্েব ( মউিবভুিসরির 
� ্ড� াওয়ু স্�ও যিদ আ্েদব ুরী “Yes” িবেরুেব  র্ত ভ ্ল যু্য় তুা্ল তুর 
�্ভসবুল েরিজ্�শবি  যুব্সল  ্র েদওয়ু া্ে)

 আ্েদব ুরী যিদ “WEST BENGAL STATE UNIVERSTIY” র � ্ড�  বু াব তু া্ল 
“NO” ি�   র্ত া্ে 

শ�  াপ্   ুোম ইউিনভািসর্ বা কেেেজর পরুেনা েরিজ�ার �ুেড�েদর 
জনয এবং এই বছর যারা ভিতর   েয়েছন তােদর জনয এই  াপ্ নেয় ।।  

প�ধ শুপ: ( )



 িনেচর তথয গিে পনুরায় িদেত  েব :

 আ্েদব ুরী্  পবরুয় িব্জর বুধি িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর পবরুয় েুেুর বুধি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব ুরীর পবরুয় অবুসর সুে্জ�ি েু েজবু্রল িেভুগি িদ্ত া্ে
 আ্েদব ুরীর পবরুয় েজবু্রল সুে্জ� গিলও িদ্ত া্ে 
 আ্েদব ুরীর পবরুয় �ুত্ ুতর সুে্জ�ি িদ্ত া্ে
 Submit েেুতুধি্ত ি�   র্ত া্ে

(ভুে তথয িদেে পরবতত  ােপ যাওয়া যােবনা)

শ�  াপ



গরপণূর তথয
 আ্েদব ুরী িব্জর সধ� তথয যত েুর ম্� পিরেতর ব  র্ত পুর্ে যত�ণ 
বু পযর�  ্লজ verify  র্ছ, ি � আ্েদব ুরীর ছিে ও সু�র এ েুর 
আপ্লুড  ্র িদ্ল আর পিরেতর ব  র্ত পুর্ে বু এেং অভুরতীয়্দর ে�্ম 
ছিে, সু�র, Passport, Bonafide Certificate, Visa Permission, High-
Commission Letter এ েুর আপ্লুড  ্র িদ্ল আর পিরেতর ব  র্ত পুর্ে
বু

 কেেজ verify কের েফেেে আেবদনকারী আর েকান পিরবতর ন করার
সেুযাগ পােব না

 পুসওয়ুডর / SYSTEM ID ভ ্ল েগ্ল েু াুির্য় েফল্ল “Forgot
Password/Forgot System ID” ি�   র্ত া্ে এেং েরিজ্�শ্বর সধয় 
েয তথয গিল িদ্য় িছ্লব ঐ তথয গিল পবরুয় িদ্ত া্ে, যিদ তথয গিল 
সি  ায় তু া্লম আ্েদব ুরী তুর বত ব পুসওয়ুডর ি/ SYSTEM ID
ি িদ্ত পুর্েব

 এম েছর ভিতর  াওয়ু স ল � ্ড�্ ম েরিজ্�শব �ি�য়ুি
পূরণ  র্ত া্ে



• আ্েদব ুরীর িদ  েথ্  েরিজ্�শব প�িত স�ূণর া্য় েগ্ল  ্ল্জর verification াওয়ুর সধয় 
আ্েদব ুরী িব্জর �দতয েধুেুমল বু�ুরএ এ ি OTP (One Time Password) পু্ে এেং েসম OTP 
ি  ্লজ্  িদ্ত া্ে তুা্লম  ্ল্জর িদ  েথ্  verification প�িতি স�ূণর া্ে; তুরপর 
আ্েদব ুরী্  িব্জর ফধরি ৩  িপ ি�� আউট  র্ত া্ে (ফধরি Colour ি��  র্লম ভুল ায় 
এেং  ্লজ  িপ ও মউিবভুিসরি  িপ্ত আ্েদব ুরীর Stamp size ছিেি লুগু্ত া্ে [paste 
 র্ত া্ে])

• ফধরি  ্ল্জ জধু েদওয়ুর সধ্য় িব্ের েদওয়ু বিথপম গিল জধু িদ্ত া্ে -
    (All the Xerox document self-attested by the Student)
→ ফ্টু  িপ of Madhyamik Admit Card.
→ ফ্টু  িপ of Higher Secondary Marksheet.
→ ফ্টু  িপ of Cast Certificate ( শধুম SC/ST/OBC/OBC/OBC-A/OBC-B)  
→ ফ্টু  িপ of Physically Challenged Certificate.
→ ফ্টু  িপ of Passport , Bonafide Certificate, Visa Permission, High-Commission Letter (for Foreign 

Students).
→ ফ্টু  িপ of Registration Cancelled Letter / University Permission Letter. 
•  ্ল্জর � ্ড�রু  ্ল্জ িগ্য় েরিজ্�শব ফী এর টু ু জধু িদ্ত া্ে এেং মউিবভুিসরির � ্ড�রু 

মউিবভুিসরি্ট িগ্য় েরিজ্�শব ফী এর টু ু জধু িদ্ত া্ে



ফ্টু আপ্লুড  রুর িব্দর িশ ুা
 ফ্টুর বু্ধ ে ুব ে�স , আ�ুর্�ুর , িে� , ে ুধু , াযুশ েু এম শর্বর ে ুব িে্শষ ি ছ 
অ�র েদওয়ু যু্ে বু

 ফুম্লর বুধ  শধুম অ�র এেং সংখযুর শুরণ িদ্ত া্ে (অবয ি ছ ফুম্লর  বুধ েদওয়ু 
যু্ে বু )

 ফ্টুি jpeg / jpg শর্বর িদ্ত া্ে এেং ধুপ 45 kb এর েেিশ া্েবু  
 অবয ে ুব সফটওয়যু্রর সুাুযয আ্েদব ুরীর ফ্টুর সুমজ  ধু্েব বু  েু  ফ্টুি্  েে্প 
েছুট  র্েব বু 

Signature আপ্লুড  রুর িব্দর িশ ুা
 Signature এর বু্ধ ে ুব ে�স , আ�ুর্�ুর , িে� , ে ুধু , াযুশ েু এম শর্বর ে ুব 
িে্শষ ি ছ অ�র েদওয়ু যু্ে বু

 ফুম্লর বুধ  শধুম অ�র এেং সংখযুর শুরণ িদ্ত া্ে (অবয ি ছ ফুম্লর  বুধ েদওয়ু 
যু্ে বু )

 Signature ি png শর্বর িদ্ত া্ে এেং ধুপ 45 kb এর েেিশ া্েবু
 অবয ে ুব সফটওয়যু্রর সুাুযয আ্েদব ুরীর Signature এর সুমজ  ধু্েব বু েু Signature
ি্  েে্প েছুট  র্েব বু 



যিদ ে ুব গরতর সধসযুয় প্রব তুা্লম ো  েড� এর েধুেুমল বু�ুর এ 
েফুব  র্েব অথেু ফধরি িফল আপ  ্র েধমল  র্েব   



ইউিনভািসর্র েরিজে�শন প�িত

সো�
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