
থ৴। Password পাইনি, নি িথৗথ? 

উত্তথৗ – Network Problem এথৗ জিয থড়তে পাতথৗ, নিছথৢক্ষণ অতপক্ষা িতথৗা, Registered 

মথাথাইল িাম্বাথৗ এ মপতে থাতথ, িথ িতথৗ থ৵ ঘণ্টা অতপক্ষা িতথৗা; িা মপতল Website এথৗ 

Contact  মপজ এ নিতে েথ্য গুনল নিতে মথইল িতথৗ িাও, মথইল এ উত্তথৗ মপতে থাতথ। 

 

থ৵। অযানিতিশাি ID পাইনি, নি িথৗথ? 

উত্তথৗ – Website এথৗ Contact মপজ এ নিতে অযানিতিশাি ID মে থ৳থ৳থ৳থ৳থ৳থ৳থ৳থ৳ (শথৣিয) 
নলতে মথইল পাঠিতে মিও, মথইল এথৗ থাধ্যতথ অযানিতিশাি ID ও Password মপতে থাতথ। 

 

থ৶। আনথ মথাথাইল িাম্বাথৗ থথৢ ল নিতে মেতলনছ, নি িথৗথ? 

উত্তথৗ – োথড়তল পথৢিথৗাে মথৗনজতেশি িথৗতে পাতথৗা থঠিি মথাথাইল িাম্বাথৗ নিতে। 

 

থ৷। উচ্চথাধ্যনথি এথৗ মথৗাল িাম্বাথৗ থথৢ ল নিতে মথৗনজস্টাথৗ িতথৗ মেতলনছ, নি িথৗথ? 

উত্তথৗ – োথড়তল পথৢিথৗাে মথৗনজতেশি িথৗতে পাতথৗা থঠিি মথৗাল িাম্বাথৗ নিতে। 

 

থ৸। েথম জথা মিওোথৗ জিয মিাথ্াে থাতথা? 

উত্তথৗ – মিাথ্াও মথতে থড়তথ িা, েথম এথৗ নিন্ট আউট িনপ টি নিতজথৗ িাতছ মথৗতে মিও, 
িাউনিনলিং এথৗ থথে নিতে মথতে থড়তথ। 

 



 

থ৹। নিথাতথ মপতথন্ট িথৗতথা, থযািংি এ চালাি জথা মিওোথৗ পদ্ধনে নি মিই? 

উত্তথৗ – িা, শুধ্থৢথাত্র অিলাইতিথৗ থাধ্যতথই মপতথন্ট িথৗতে পাথৗতথ আথৗ অিয মিাি 
পদ্ধনে মিই। 

থ৺। মিাি েথ্য েথম নেল আপ এথৗ থথে থথৢ ল থড়তে মিতছ নিতে, নিন্তু মপতথন্ট িথৗা থড়তে 

মিতছ, নি িথৗতথা? 

উত্তথৗ – পথৢিথৗাে মথৗনজতেশি িথৗতে থড়তথ উচ্চথাধ্যনথি এথৗ মথৗনজতেশি িাম্বাথৗ নিতে, 
Final Submit থড়তে নিতে থ্ািতল মিাি েথ্য এনিট িথৗা থােিা। 

 

থ৻। মিাি েথ্য েথম নেল আপ এথৗ থথে থথৢ ল থড়তে মিতছ নিতে, নিন্তু মপতথন্ট িথৗা 
থড়েনি, নি িথৗতথা? 

উত্তর – ‘Before click on Continue Button, please make 

sure the information you have given are correct to the best 

of your knowledge. Once you click on the Continue Button, 

 you cannot modify your information anymore.’ 

 Continue মথাোথ এ নিি িথৗাথৗ আতি থথৢ ল থড়ওো 

েথ্য গুনল এনিট িথৗা থাতথ, নিন্তু Continue মথাোথ এ নিি িথৗা থড়তে মিতল এনিট 
িথৗা থম্ভথ িা, পথৢিথৗাে মথৗনজতেশাি িথৗতে থড়তথ িেথৢ ি িতথৗ। 

 

থৼ। মপতথন্ট িতথৗনছ নিন্তু মথটা Unsuccessful থড়তে মিতছ, নি িথৗতথা? 



উত্তথৗ – Institution এথৗ অযািাউন্ট এ transaction failure থড়তল থযািংি এথৗ থাধ্যতথই টািা 
টি মেথৗে পাতথ, িেনিি এথৗ থতধ্য নেথৗে পাতথ ো থযািংি এথৗ উপথৗ নিথম থৗ িথৗতছ। 

Failed থড়ওোথৗ িাথৗণ গুনল থড়ল - Card Bin Stop Listed, Rejected By Acquirer, 
Unable to be determined, Application Error, CANCELLED, Transaction has been 

cancelled, Issuer or switch unavailable, ইেযানি Massage মিোতথ মপতথন্ট Unsuccessful 

থড়তল। 

 

থ৴থ৳। েতটা আপতলাি িথৗতে জােিা পানিিা, নি িথৗতথা? 

উত্তথৗ – Application Form নেল আপ িথৗাথৗ থথে েতটা আপতলাি িথৗতে থড়তথ িা, 
Online Admission মিওোথৗ থথে েতটা আপতলাি িথৗতে পাথৗতথ নিন্তু েতটাথৗ থাপ 40 
KB এথৗ মথনশ থড়তথ িা, োথৗ ধ্থৗণ Jpeg অথ্থা Jpg থড়তে থড়তথ। 

 

 থ৴থ৴। থনি Application ID অথ্থা  Password , অথ্থা থনি থথ থথৢ তল থাই, নি িথৗতথা? 

উত্তথৗ – Application  মথ্তি Forget Password অথ্থা Forget Application ID মথাোথ 
এ নিি িতথৗা; নিতজথৗ িাথ, উচ্চথাধ্যনথি এথৗ িিত্ত মথৗাল িাম্বাথৗ, উচ্চথাধ্যনথি এথৗ 
উত্তথৡণম থছথৗ, নিতজথৗ Valid মথাথাইল িাম্বাথৗ নিতে থাথনথট িথৗতল থথৢ তল থাওো 

Application ID ও Password  টি মপতে থাতথ নিতজথৗ Computer screen এ। 
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