
সরকাির ইসলামপুর কেলেজর অনাস� ১ম বষ�

(২০২১-২০২২ িশ�াবেষ� )

অনলাইন ভিত�  আেবদন ও িফ পিরেশােধর িনেদ� িশকা

(ক) অনলাইন ভিত�  আেবদন এর িনেদ� িশকাঃ
ধাপ ১ঃ http://islampurcollege.edu.bd ওেয়বসাইট এ �েবশ ক�ন ।

বাটেন ি�ক কের ভিত�  ফম� এ যান ।

http://islampurcollege.edu.bd


ধাপ ২ঃ ফম� পূরেনর িনেদ� িশকা ভালভােব পেড় সকল তথ� সিথকভােব পূরন ক�ন । িনেচর

ছিবেত লাল তীর সাংেকিতক িচ� ঘর �িল িনভু� ল ভােব পূরন ক�ন এবং সকল ঘর স�ক

তথ� িদেয় পূরণ ক�ন

বাটেন ি�ক ক�ন ।

ধাপ৩ঃ ফরম� স�কভােব পূরণ স�� হেল িশ�াথ�র তথ� স�িলত ২ � ি�� �পজ আসেব ।

ি�� �পজ ২ � ি�� ক�ন অিফস কিপ আপনার �েয়াজনীয় কাগজপে�র সােথ (এস এস িস ,

এইচ এস িস কাগজপ�) ভিত�  শাখায় জমা িদেত হেব



(খ) ভিত�  িফ �দােনর িনেদ� িশকাঃ
ধাপ ৪ঃ স�ক ভােব ফম� পূরন স�� হেল ি�� �পজ এ িনেচর িদেক ৩ বাটন থাকেব িফ

�দােনর জন� বাটেন ি�ক করেত হেব

অথবা

�মন ু�থেক বাটেন ি�ক কের Admission Fee �ত �ক িদন এবং

Print Page  এ থাকা Admission Form No  িদেয় বাটেন ি�ক

ক�ন

ধাপ ৫ঃ িশ�াথ�র তথ� সহ ভিত�  িফ �দিশ�ত হেব । িফ �দােনর জন�

বাটেন ি�ক ক�ন ।



ধাপ ৬ঃ ভিত�  িফ এবং অনলাইন চাজ�  সহ পিরেশািধত টাকা আপনার একাউ� (BKash,

Nagad, Rocket, IBL, DBBL) �রেখ বাটেন ি�ক ক�ন।

ধাপ ৭ঃ �পেম� � স�কভােব স�� হেল  আপিন এক� ইনভেয়চ পােবন । ইনভেয়চ� ২ কিপ

ি�� কের এক কিপ �েয়াজনীয় ড�েম� এর সােথ সংযু� ক�ন । �পেম� � স�কভােব

স�� হেল িশ�াথ�র �মাবাইল না�াের ইনভেয়চ না�ার/িল� সহ এক� িনি�তকরণ এস এম

এস পােব ।



�কায়ািল� ি�� করার জন� �ম �াউজার �স�ংঃ
িনেচর ছিবেত �াউজার এর অপশন �লা �যভােব �দওয়া আেছ �সভােব আপনার �াউজার �ও

একবােরর জন� �স�ং কের িনন

িব �ঃ একজন িশ�াথ� একািধকবার ভিত�  ফম� পূরন করা যােব না । যিদ ভিত�  ফম� পূরেনর

�কান ভুল হয় ভিত�  পরবত� সমেয় আই� শাখায় �যাগােযাগ কের তথ� সংেশাধেনর জন�

আেবদন করেত হেব ।


