আবেদনকারীবক ইউননভানসি টির ররনিবেশন
পদ্ধনিবি স্বাগি

প্রথম ধাপ :

ইউনিভানসিটির ররনিস্ট্রেশি করার িিয সর্িপ্রথম
আস্ট্রর্দিকারীস্ট্রক STUDENTব োতোমটিতত ক্লিক করতত হত

নিিীয় ধাপ :
আস্ট্রর্দিকারী স্নাতক িিয আস্ট্রর্দি করস্ট্রত চাইস্ট্রে UG ব োতোমটিতত ক্লিক করতত হত










িৃ িীয় ধাপ

আস্ট্রর্দিকারীর কস্ট্রেস্ট্রির িামটি নির্িাচি করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর িাম নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর িন্ম তানরখটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর অিাসি িা রিিাস্ট্ররে স্টু স্ট্রেন্ট রসটি রে নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারী যনদ অিাসি
স্টু স্ট্রেন্ট হি
তাহস্ট্রে তাস্ট্রক অিাস্ট্রসির
সার্স্ট্রিক্টটির িাম নির্িাচি করস্ট্রত হস্ট্রর্ এর্ং রিিাস্ট্ররে স্টু স্ট্রেন্ট হস্ট্রে তাস্ট্রক
তার নর্ভাগটি নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর কস্ট্রেস্ট্রির ররােিম্বরটিস্ট্রক নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর ভনতি র র্ছরটি নির্িাচি করস্ট্রত হস্ট্রর্

 আস্ট্রর্দিকারীস্ট্রক নিস্ট্রির পাসওয়ােিটি ততনর কস্ট্রর নদস্ট্রত হস্ট্রর্( কমপবে ৮



টা অেবরর হবি হবে এেং কমপবে ১টি েড় হাবির, ১টি র াট হাবির
ও ১টি সংখ্যা নদিাই হবে)
আস্ট্রর্দিকারী আস্ট্রগ রদওয়া পাসওয়ােিটি পুিরাস্ট্রয় নিনিত কস্ট্রর নদস্ট্রত হস্ট্রর্
SUBMIT এ নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্

পাসওয়ার্ডটি নিজের কাজে যত্ন সহকাজর ররজে নিজে হজে

আবেদনকারীর ননবির SYSTEM ID টি রিেজে পাজেি
(আইনর্ ও পাসওয়ার্ড টি যত্ন সহকাজর ররজে নিজে হজে)

চিু থি ধাপ :
েনগস্ট্রি নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর SYSTEM ID টি নদস্ট্রত হস্ট্রর্

আস্ট্রর্দিকারী রয পাসওয়ােিটি ততনর কস্ট্ররস্ট্রছ রসটিস্ট্রক নদস্ট্রত হস্ট্রর্



























পঞ্চম ধাপ

আস্ট্রর্দিকারীস্ট্রক “Insert Student Details” এ নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর র্ার্ার িাম নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর মাস্ট্রয়র িাম নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর অনভভার্স্ট্রকর িাম নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর িাগনরকতার িাম নদস্ট্রত হস্ট্রর্
যনদ আস্ট্রর্দিকারী অিয িাগনরকতার িাম নদস্ট্রত হস্ট্রর্ এর্ং তার সস্ট্রে আস্ট্রর্দিকারীস্ট্রক নিস্ট্রচর রদওয়া তথয
গুনেও আস্ট্রলাে করস্ট্রত হস্ট্রর্
Visa Premium
High-Commissioner Letter
Bonafide Certificate
আস্ট্রর্দিকারীর পনরর্াস্ট্রর কতিি সদসয আস্ট্রছ রসটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারী পনরর্াস্ট্রর একটিমাত্র কিযা সন্তাি নক িা রসটি নির্িাচি করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর নরনেনিয়িটি নির্িাচি করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর নেেটি নির্িাচি করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর যনদ নিনিকযানে চযাস্ট্রেঞ্জ হস্ট্রে “হযাাঁ” রে নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্ ও তাস্ট্রক তার োইপটিও নদস্ট্রত হস্ট্রর্
এর্ং িা হস্ট্রে “িা” রে নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর নরিাস্ট্রভিশি রকাো (General/SC/ST/OBC/OBC-A/ OBC-B /Other) টি নির্িাচি
করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর রস্ট্রের রেণীটি নির্িাচি করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর রমার্াইে িম্বরটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর ই–রমইেটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর র্তি মাি ঠিকািাটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর র্তি মাি ঠিকািাটি যনদ স্থায়ী ঠিকািা হস্ট্রয় থাস্ট্রক তা হস্ট্রে “হযাাঁ” রে নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্ , িা
হস্ট্রে “িা” রে নিক কস্ট্রর স্থায়ী ঠিকািাটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর ছনর্রটি (Only jpeg/png/gif alloed, Image Size 40KB)Upload করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর স্বাক্ষরটি (Only jpeg/png/gif alloed, Image Size 40KB) Upload করস্ট্রত হস্ট্রর্
নিস্ট্রচ রদওয়া রকাে গুনে নদস্ট্রত হস্ট্রর্
ররনিস্টাস্ট্রর নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্

েযনিগি িথয

নশোগি িথয

ষষ্ঠ ধাপ :

 Hons Studnent

বের বেতে প্রথম ও ক্লিতীয় রিিাস্ট্ররে সার্স্ট্রিে গুনে নদস্ট্রত
হস্ট্রর্ এর্ং রিিাস্ট্ররে নর্ভাস্ট্রগর রক্ষস্ট্রত্র প্রথম,ক্লিতীয় ও তৃতীয় রিিাস্ট্ররে সার্স্ট্রিে











গুনে নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর উত্তীণি উচ্চ মাধযনমস্ট্রকর রর্াস্ট্রেির িামটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর উচ্চ মাধযনমস্ট্রকর ররাে িম্বরটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর উত্তীণি উচ্চ মাধযনমস্ট্রকর র্ছরটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর উত্তীণি উচ্চ মাধযনমস্ট্রকর নর্ভাগটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর উচ্চ মাধযনমস্ট্রকর পাাঁচটি নর্ষস্ট্রয়র িাম নির্িাচি করস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর উচ্চ মাধযনমস্ট্রকর পাাঁচটি নর্ষস্ট্রয়র সম্পূণি িম্বরটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর উচ্চ মাধযনমস্ট্রকর পাাঁচটি নর্ষস্ট্রয়র প্রাপ্ত িম্বরটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর উচ্চ মাধযনমস্ট্রকর “Best of Four” িম্বরটি নদস্ট্রত
হস্ট্রর্(ENVS োে ক্লেতয় ক্লেতত হত )
আস্ট্রর্দিকারী রয অিাসি সার্স্ট্রিক্টটির িিয আস্ট্রর্দি কস্ট্ররস্ট্রছি তার উচ্চ
মাধযনমস্ট্রকর সম্পূণি িম্বর ও প্রাপ্ত িম্বরটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্ অথর্া অিাসি
Related সার্স্ট্রিক্টটির উচ্চ মাধযনমস্ট্রকর সম্পূণি িম্বর ও প্রাপ্ত িম্বরটি নদস্ট্রত
হস্ট্রর্

 বেনোতরল ক্ল ভোতের বেতে আস্ট্রর্দি করস্ট্রে আত েন সো তেক্ট ও Related
সো তেতক্টর সম্পূ র্ণ নম্বর ও প্রোপ্ত নম্বরটির েোয়েোয় “শূিয” ক্লেতত হত


আস্ট্রর্দিকারীর উচ্চ মাধযনমস্ট্রকর নিধিানরত রমাে িম্বরটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্

সপ্তম ধাপ
 আস্ট্রর্দিকারী যনদ “WEST BENGAL STATE UNIVERSTIY” র স্টু স্ট্রেন্ট হি তা হস্ট্রে “Yes” নিক
করস্ট্রত হস্ট্রর্ এর্ং আস্ট্রর্দিকারীর ইউনিভানসিটির পুরস্ট্রিা ররনিস্ট্রেশি িম্বরটি ও রসশিটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্ (
ইউনিভানসিটির স্টু স্ট্রেন্ট হওয়া সস্ট্রেও যনদ আস্ট্রর্দিকারী “Yes” নির্িাচি করস্ট্রত ভু স্ট্রে যাস্ট্রয় তাহস্ট্রে তার
প্রস্ট্রভসিাে ররনিস্ট্রেশিটি কযািস্ট্রসে কস্ট্রর রদওয়া হস্ট্রর্)
 আস্ট্রর্দিকারী যনদ “WEST BENGAL STATE UNIVERSTIY” র স্টু স্ট্রেন্ট
নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্

িা হি তা হস্ট্রে “NO”

অষ্টম ধাপ
 Verification র িনয ননবচর িথয গুনি পুনরায় নদবি হবে






আস্ট্রর্দিকারীস্ট্রক পুিরায় নিস্ট্রির িামটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর পুিরায় র্ার্ার িামটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর পুিরায় অিাসি সার্স্ট্রিক্টটি র্া রিিাস্ট্ররে নর্ভাগটি নদস্ট্রত হস্ট্রর্
আস্ট্রর্দিকারীর পুিরায় রিিাস্ট্ররে সার্স্ট্রিক্ট গুনেও নদস্ট্রত হস্ট্রর্
Submit রর্াতামটিস্ট্রত নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্

ির্ম ধাপ


ররনিস্ট্রেশি সম্পূণি হস্ট্রয় রগস্ট্রে কস্ট্রেি verify কস্ট্রর রদওয়ার পর আস্ট্রর্দিকারীস্ট্রক নিস্ট্রির িমিটি ৩ রে
কনপ নপ্রন্ট আউে করস্ট্রত হস্ট্রর্ ( িমিটি Color ক্লপ্রন্ট করতলই ভোল হত এ ং কতলে কক্লি ও ইউক্লনভোক্লসণটি কক্লি
বে আত েনকোরীর ছক্ল টি লোেোতত হত )



িমিটি কস্ট্রেস্ট্রি








attested by the Student)
Xerox copy of Madhyamik Admit Card.
Xerox copy of Higher Secondary Marksheet.
Xerox copy of Cast Certificate.
Xerox copy of Physically Challenged Certificate.
Xerox copy of Passport , Bonafide Certificate, Visa Permission, High-Commission Letter (for Foreign Students).
Xerox copy of Registration Cancelled Letter / University Permission Letter. (only for back year students).

িমা রদওয়ার সমস্ট্রয় নিস্ট্রচর রদওয়া তথয গুনে িমা নদস্ট্রত হস্ট্রর্(

 কস্ট্রেস্ট্রি নগস্ট্রয় োকা িমা নদস্ট্রত পারস্ট্রর্ি
 ররনিস্ট্রেশি িী হে ২৫০/- োকা (ভারতীয়স্ট্রদর রক্ষস্ট্রত্র)
 ররনিস্ট্রেশি িী হে ২৫০X ৫ = ১২৫০/- েোকো ( Other বের বেতে)

All the Xerox document self-

গুরুত্বপূর্ি িথয


আস্ট্রর্দিকারী নিস্ট্রির সমগ্র তথয যত র্ার ইস্ট্রে পনরর্তি ি করস্ট্রত পারস্ট্রর্ যতক্ষু ি িা কস্ট্রেি verify করতছ ,
কস্ট্রেি verify কতর বেলতল আস্ট্রর্দিকারীস্ট্রক িাইিাে িমিটি নপ্রন্টআউে করস্ট্রত পারস্ট্রর্, কস্ট্রেি verify কস্ট্রর
নদস্ট্রে আর রকাি রকম পনরর্তি ি করস্ট্রত পারস্ট্রর্ িা।



পাসওয়ােি ভু স্ট্রে রগস্ট্রে র্া হানরস্ট্রয় রিেস্ট্রে “Forgot Password” নিক করস্ট্রত হস্ট্রর্ এর্ং ররনিস্ট্রেশস্ট্রির তৃ তীয়
ধাস্ট্রপ রয তথয গুনে নদস্ট্রয় নছস্ট্রেি ঐ তথয গুনে পুিরায় নদস্ট্রত হস্ট্রর্, যনদ তথয গুনে সঠিক হয় তা হস্ট্রেই
আস্ট্রর্দিকারী তার িতু ি পাসওয়ােিটি নদস্ট্রত পারস্ট্রর্ি।

ইউননভানসি টির ররনিবেশন পদ্ধনি

সমাপ্ত

