
আেবদনকারীেক ইউিনভািসর্র েরিজে�শন 
প�িতেত �াগত  

ইউিনভািসর্র েরিজে�শন এর প�িতি শধুমা Computer Device 
এর ুময্ুম  র্েব, েুমেমমল অথেম টযমে েযমোমর  র্েব বম



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 তমিল ম েথ্ িব্জর  ্লজ 
এর বমু পছ�  রব

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

 ‘Student’ েেমতমু এ ি�   র্ত া্ে 



�থে  াপ :
  আ্েদব মরী �মত্ র জবয আ্েদব  রমর জবয ‘University Registration 
Form - Under Graduate (U.G.)’ েত ি�  র্ত া্ে তমরপর েসম েপজ ির 
িব্চ ‘Click here for Registration’ অপশব এ ি�   র্ত া্ে

   



আেবদনকারীেক পাসওয়াডর ্ িনেজর কােছ যত স কাের েরেখ িদেত  েব

 ি�তীয়  াপ
 আ্েদব মরীর  ্ল্জর বমুি িবেবমচব  র্ত া্ে
 আ্েদব মরীর বমু িদ্ত া্ে
 আ্েদব মরীর জ� তমিরখি িদ্ত া্ে
 আ্েদব মরী্  H.S Registration Number িদ্ত া্ে
 আ্েদব মরী্  H.S Passing Year িদ্ত া্ে
 আ্েদব মরী্  ে মসব এর রণ - অবমসব বম েজবম্রল �ধ ্ড� েসি্ত ি�  

 র্ত া্ে 
 আ্েদব মরী যিদ অবমসব �ধ ্ড� াব তমা্ল তম্  অবম্সবর সমে্জ�ির বমু 

িবেবমচব  র্ত া্ে এেং েজবম্রল �ধ ্ড� া্ল তম্  তমর িেভমগি ি�  
 র্ত া্ে

 আ্েদব মরীর  ্ল্জর েরমলব�রি্  িদ্ত া্ে
 আ্েদব মরীর ভিতব র েছরি িবেবমচব  র্ত া্ে 
 আ্েদব মরী্  িব্জর পমসওয়মডব ি ৈতির  ্র িদ্ত া্ে( কেপে� ৮ াা 

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

 আ্েদব মরীর আ্গ েদওয়ম পমসওয়মডব ি পধবরময় িবি�ত  ্র িদ্ত া্ে
 িব্চ েদওয়ম ে মডি ে্� িদ্ত া্ে
 Continue এ ি�   র্ত া্ে



আেবদনকারীর িনেজর SYSTEM ID ্ েদখেত
পােবন

(আইিড ও পাসওয়াডর ্ যত স কাের েরেখ িদেত  েব) 



তৃতীয়  াপ : 
 লিগ্ব ি�   র্ত া্ে 
 আ্েদব মরীর SYSTEM ID ি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব মরী েয পমসওয়মডব ি ৈতির  ্র্ছ েসি্  িদ্ত া্ে
 িব্চ েদওয়ম ে মডি ে্� িদ্য় ‘Continue’  েেমতমু এ ি�   র্ত া্ে



লিগব  রমর প্র আ্েদব মরী্  িব্জর (Personal & Academic) Details িদ্ত 
া্ে এেং  ্লজ েভরিফ্ সন াওয়মর আ্গ অেি আ্েদব মরী 
Preview েদখ্ত পমর্ে এেং Edit   র্ত পমর্ে



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



বযিিগত তথয

আ্েদব মরী “Insert Student Details” এ ি�   রমর প্র -  
 আ্েদব মরীর েমেমর বমু িদ্ত া্ে
 আ্েদব মরীর ুম্য়র বমু িদ্ত া্ে
 আ্েদব মরীর অিভভমে্ র বমু িদ্ত া্ে 
 আ্েদব মরীর ুব িস্ল�  র্ত া্ে
 আ্েদব মরী্  ভারতীয়েত ি�   র্ত া্ে, যিদ আ্েদব মরী অভমরতীয় াব তমা্ল Others িস্ল�  র্ত া্ে এেং 

তম্  তমর েদ্শর বমুি িদ্ত া্ে এেং তমর স্� আ্েদব মরী্  িব্চর েদওয়ম তথয গিলও আ্�মড  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 মরীর পিরেম্র  তজব সদসয আ্ছ েসি িদ্ত া্ে
 আ্েদব মরী েমেম ও ুম্য়র এ িুমা  বযম স�মব ি  বম েসি িবেবমচব  র্ত া্ে
 আ্েদব মরীর িল�ি িবেবমচব  র্ত া্ে (যিদ  বযম াব, KanyaSree ID যিদ থম্  তমা্ল িদ্ত া্ে, বম থম ্ল িদ্ত 

া্ে বম)
 আমর  মডব  বম�মর যিদ থম্  তমা্ল িদ্ত া্ে, বম থম ্ল িদ্ত া্ে বম
 আ্েদব মরী যিদ িফিজ যমিল চযম্লল ায় তমা্ল “াযমা” েত ি�   র্ত া্ে ও তম্  তমর টমমপিও িদ্ত া্ে এেং বম 

া্ল “বম” েট ি�   র্ত া্ে   
 আ্েদব মরীর িরজম্ভব শব ে মটম (General/SC/ST/OBC/OBC-A/OBC-B/Other) ি িবেবমচব  র্ত া্ে
 আ্েদব মরীর র্�র ে�ণীি িবেবমচব  র্ত া্ে
 আ্েদব মরীর েুমেমমল ব�রি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব মরীর ম–েুমল আমিড ি িদ্ত া্ে  
 আ্েদব মরীর েতব ুমব ি মবমি িদ্ত া্ে
  আ্েদব মরীর েতব ুমব ি মবমি যিদ �ময়ী ি মবম া্য় থম্  তম া্ল “াযমা” েট ি�   র্ত া্ে , বম া্ল “বম” েট 

ি�   ্র �ময়ী ি মবমি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব মরীর ছিেি (Only jpeg/png/gif alloed, Image Size 45KB)Upload  র্ত া্ে 
 আ্েদব মরীর �ম�রি (Only jpeg/png/gif alloed, Image Size 45KB) Upload  র্ত া্ে 
 িব্চ েদওয়ম ে মডি ে্� িদ্ত া্ে
 েরিজ�ম্র ি�   র্ত া্ে

চতুথর  াপ :



প�ে  াপ:
 অবমসব �ধ ্ড�্দর  জবয  �থু ও ি�তীয় েজবম্রল সমে্জ�ি ি�   র্ত 

া্ে
 েজবম্রল �ধ ্ড�্দর  জবয  �থু ,ি�তীয় ও তৃতীয় েজবম্রল সমে্জ�ি 

ি�   র্ত া্ে
 উ� ুমযিু্ র েেম্ডব র বমুি িস্ল�  র্ত া্ে 
 উ� ুমযিু্ র েরমল ব�রি বমুি িদ্ত া্ে
 উ� ুমযিু্ র েছরি িদ্ত া্ে 
 উ� ুমযিু্  েয Division এ পমশ  ্র্ছ েসি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব মরীর উ� ুমযিু্ র ছয়ি িেষ্য়র বমু িবেবমচব  র্ত 

া্ে 
 আ্েদব মরীর উ� ুমযিু্ র ছয়ি িেষ্য়র স�ূণব ব�রি  িদ্ত 

া্ে 
 আ্েদব মরীর উ� ুমযিু্ র ছয়ি িেষ্য়র �ম� ব�রি  িদ্ত 

া্ে 
  আ্েদব মরীর উ� ুমযিু্ র “Best of Four” ব�রি Auto 

calculated া্য় যম্ে(ENVS েমদ িদ্য়)

িশ�াগত তথয 



 আ্েদব মরী েয অবমসব সমে্জ�ির জবয আ্েদব  ্র্ছব তমর উ� ুমযিু্ র স�ূণব ব�র ও �ম� ব�রি 
িদ্ত া্ে অথেম অবমসব Related সমে্জ�ির উ� ুমযিু্ র স�ূণব ব�র ও �ম� ব�রি িদ্ত া্ে

েয সে অবমসব �ধ ্ড�্দর Related সমে্জ� েবম, েসম সে �ধ ্ড�্দর Related সমে্জ্� “শূবয” িদ্ত া্ে
(উদা রণঃ  রন েকান �ুেডে�র Botany  নাসর , িক� তার উ� ো যিেেক Botany েনই, িক� েস Bio 
Chemistry র জনয Botany  নাসর িনেত েপেরেছ  থরাৎ তােক Applied Subject এ “শনূয” িদেত  েব এবং
“Related Subject এ Bio Chemistry র পাওয়া ন�র্ িদেত  েব ) 
 েজবম্রল িেভম্গর ে�্া আ্েদব  র্ল আ্েদব সমে্জ� ও Related সমে্জ্�র স�ূণব ব�র ও �ম� ব�রির জময়গময়

“শূবয” িদ্ত া্ে
 আ্েদব মরীর উ� ুমযিু্ র ুূলযময়ব েুমট ব�রি িদ্ত া্ে
 িব্চ েদওয়ম ে মডি ে্� িদ্ত া্ে
 Submit েেমতমুি্ত ি�  র্ত া্ে



 িনেচর তথয গিে পনুরায় িদেত  েব :

  আ্েদব মরী্  পধবরময় িব্জর বমুি িদ্ত া্ে
 আ্েদব মরীর পধবরময় েমেমর বমুি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব মরীর পধবরময় অবমসব সমে্জ�ি েম েজবম্রল িেভমগি িদ্ত া্ে 
 আ্েদব মরীর পধবরময় েজবম্রল সমে্জ� গিলও িদ্ত া্ে 
 Submit েেমতমুি্ত ি�   র্ত া্ে

(ভুে তথয িদেে পরবতত  ােপ যাওয়া যােবনা)

শ�  াপ :



গররপণূর তথয
 আ্েদব মরী িব্জর সু� তথয যত েমর ম্� পিরেতব ব  র্ত পমর্ে যত�ণ 
বম পযব�  ্লজ verify  র্ছ, ি � আ্েদব মরীর ছিে ও সম�র এ েমর 
আপ্লমড  ্র িদ্ল আর পিরেতব ব  র্ত পমর্ে বম এেং অভমরতীয়্দর ে�্া 
ছিে, সম�র, Passport, Bonafide Certificate, Visa Permission, High-
Commission Letter এ েমর আপ্লমড  ্র িদ্ল আর পিরেতব ব  র্ত পমর্ে
বম

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

 পমসওয়মডব / SYSTEM ID ভধ ্ল েগ্ল েম ামির্য় েফল্ল “Forgot
Password/Forgot System ID” ি�   র্ত া্ে এেং েরিজ্�শ্বর সুয় 
েয তথয গিল িদ্য় িছ্লব ঐ তথয গিল পধবরময় িদ্ত া্ে, যিদ তথয গিল 
সি  ায় তম া্লম আ্েদব মরী তমর বতধ ব পমসওয়মডব ি/ SYSTEM ID
ি িদ্ত পমর্েব

 এম েছর ভিতব  াওয়ম স ল �ধ ্ড�্ ম েরিজ্�শব �ি�য়মি
পূরণ  র্ত া্ে



• আ্েদব মরীর িদ  েথ্  েরিজ্�শব প�িত স�ূণব া্য় েগ্ল  ্ল্জর verification াওয়মর সুয় 
আ্েদব মরী িব্জর �দতয েুমেমমল বম�মরএ এ ি OTP (One Time Password) পম্ে এেং েসম OTP 
ি  ্লজ্  িদ্ত া্ে তমা্লম  ্ল্জর িদ  েথ্  verification প�িতি স�ূণব া্ে; তমরপর 
আ্েদব মরী্  িব্জর ফুবি ৩  িপ ি�� আউট  র্ত া্ে (ফুবি Colour ি��  র্লম ভমল ায় 
এেং  ্লজ  িপ ও মউিবভমিসবি  িপ্ত আ্েদব মরীর Stamp size ছিেি লমগম্ত া্ে [paste 
 র্ত া্ে])

• ফুবি  ্ল্জ জুম েদওয়মর সু্য় িব্চর েদওয়ম বিথপা গিল জুম িদ্ত া্ে -
    (All the Xerox document self-attested by the Student)
→ ফ্টম  িপ of Madhyamik Admit Card.
→ ফ্টম  িপ of Higher Secondary Marksheet.
→ ফ্টম  িপ of Cast Certificate (শধুমা SC/ST/OBC/OBC/OBC-A/OBC-B)  
→ ফ্টম  িপ of Physically Challenged Certificate.
→ ফ্টম  িপ of Passport , Bonafide Certificate, Visa Permission, High-Commission Letter (for Foreign 

Students).
→ ফ্টম  িপ of Registration Cancelled Letter / University Permission Letter. 

•  ্ল্জ িগ্য় েরিজ্�শব ফী  এর টম ম  জুম িদ্ত পমর্েব



ফ্টম আপ্লমড  রমর িব্দব িশ মা
 ফ্টমর বম্ু ে মব ে�স , আ�মর্�মর , িে�ধ , ে মুম , াযমশ েম এম র্বর ে মব িে্শষ ি ছধ 
অ�র েদওয়ম যম্ে বম

 ফমম্লর বমু শধুমা অ�র এেং সংখযমর মরণ িদ্ত া্ে (অবয ি ছধ ফমম্লর  বমু েদওয়ম 
যম্ে বম )

 ফ্টমি jpeg / jpg র্বর িদ্ত া্ে এেং ুমপ 45 kb এর েেিশ া্েবম  
 অবয ে মব সফটওয়যম্রর সমামযয আ্েদব মরীর ফ্টমর সমমজ  ুম্েব বম  েম  ফ্টমি্  েচ্প 
েছমট  র্েব বম 

Signature আপ্লমড  রমর িব্দব িশ মা
 Signature এর বম্ু ে মব ে�স , আ�মর্�মর , িে�ধ , ে মুম , াযমশ েম এম র্বর ে মব 
িে্শষ ি ছধ অ�র েদওয়ম যম্ে বম

 ফমম্লর বমু শধুমা অ�র এেং সংখযমর মরণ িদ্ত া্ে (অবয ি ছধ ফমম্লর  বমু েদওয়ম 
যম্ে বম )

 Signature ি png র্বর িদ্ত া্ে এেং ুমপ 45 kb এর েেিশ া্েবম
 অবয ে মব সফটওয়যম্রর সমামযয আ্েদব মরীর Signature এর সমমজ  ুম্েব বম েম Signature
ি্  েচ্প েছমট  র্েব বম 



যিদ ে মব গরতর সুসযময় প্রব তমা্লম ো  েড� এর েুমেমমল বম�মর এ 
েফমব  র্েব অথেম ফুবি িফল আপ  ্র েুমল  র্েব   



ইউিনভািসর্র েরিজে�শন প�িত

সো�
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