
 

চট্টগৰ্াম িবশব্িবদ*ালয় 

২০২০-২০২১ িশক্ষাবেষর্ ভিতর্ পরীক্ষায় অংশগৰ্হণ করার অনলাইেন আেবদন পৰ্িকৰ্য়াঃ 

১। আেবদনকারীেক ভিতর্ পরীক্ষা সংকৰ্ান্ত সকল কাযর্াবলী চট্টগৰ্াম িবশব্িবদHালেয়র ভিতর্র ওেয়বসাইট  

https://admission.cu.ac.bd এর মাধHেম করেত হেব। এ ওেয়বসাইেট আেবদনকারী চট্টগৰ্াম 

িবশব্িবদHালেয়র সকল ইউিনট/উপ-ইউিনট এর ভিতর্ সংকৰ্ান্ত িনেদর্িশকা, েনািটশ এবং িলঙ্কসমূহ েদখেত 

পােবন। েয েকান ইউিনট/উপ-ইউিনেট আেবদন করার পূেবর্ ভিতর্ সংকৰ্ান্ত িনেদর্িশকা ভােলা কের পেড় িনন। 

এছাড়াও অনলাইেন পৰ্িত েপইেজর িনেদর্শাবিল পেড় িনন।  

২। েয েকান ইউিনট/উপ-ইউিনেট ভিতর্র আেবদন করার জনH চট্টগৰ্াম িবশব্িবদHালেয়র ভিতর্র ওেয়বসাইট িগেয় 

‘Register’ বাটেন িক্লক কের আেবদনকারী উচ্চ মাধHিমক/সমমান পরীক্ষার েবােডর্র নাম, েরাল নমব্র, ও 

পােসর সন এবং মাধHিমক/সমমান পরীক্ষার েবােডর্র নাম, েরাল নমব্র ও পােসর সন পৰ্দান করার ফমর্ েদখেত 

পােবন। তথH গুেলা সিঠক ভােব পুরণ কের ‘Submit’ বাটেন িক্লক করেত হেব। 

৩। ‘Submit’ বাটেন িক্লক করার পর আেবদনকারীর তথHসমূহ সিঠক এবং েযেকান ইউিনট/উপ-ইউিনেট 

আেবদেনর েযাগH হেল পরবতর্ী েপইেজ আেবদনকারীর বHিক্তগত েমাবাইল নমব্র সিঠকভােব পৰ্দান করেত 

হেব। তারপর ‘Send Confirmation Code’ বাটেন িক্লক করেল আেবদনকারী েমাবাইেল একিট 

“Confirmation Code” পােবন। উেল্লখH েয, আেবদেনর সময় েয েমাবাইল নমব্র বHবহার করা হেব তা 

অবশHই আেবদনকারীর েমাবাইল নমব্র হেত হেব। উক্ত েমাবাইল নমব্ের ভিতর্ পরীক্ষা সংকৰ্ান্ত সকল 

েনািটিফেকশন/েমেসজ িবশব্িবদHালয় েথেক েপৰ্রণ করা হেব। 

৪। Confirmation Code পৰ্দান কের ‘Verify Code’ বাটেন িক্লক করার পর Confirmation Code িট 

সিঠক হেল আেবদনকারীর একিট "েপৰ্াফাইল” ৈতির হেব এবং আেবদনকারীর েমাবাইেল “UserID” ও 

“Password” পাঠােনা হেব। ভিবষHেত ভিতর্ সংকৰ্ান্ত যাবতীয় অনুসন্ধান/কাযর্ািদর জনH আপনার “UserID” 

ও “Password” সংরক্ষণ করুন। 

৫। েমাবাইেল পৰ্াপ্ত “UserID” ও “Password” িদেয় ভিতর্র ওেয়বসাইেট “Log In” করেল আেবদেনর মূল 

েপইজ এ যােব, েসখােন আেবদনকারীর তথHাবিল পৰ্দিশর্ত হেব। আেবদনকারীর যিদ েকান েকাটা থােক এবং 

িতিন েসটা আেবদেন যুক্ত করেত চান তাহেল তার েপৰ্াফাইেলর “Personal” টHােব েকাটা যুক্ত করার অপশন 

েথেক তার কািঙ্ক্ষত এক বা একািধক েকাটা যুক্ত করেত পারেবন।  

৬। আেবদনকারী তার েপৰ্াফাইেলর িনিদর্ষ্ট অংেশ িগেয় সিঠক মােপর (Size: 150KB; Resolution: 300x300 

pixels) সদH েতালা একিট স্পষ্ট ফরমাল ছিব (েচহারা অনাবৃত) আপেলাড করেবন। তারপর “Question 

Language” এ িক্লক কের পরীক্ষার পৰ্শ্নপেতৰ্র ভাষা িনবর্াচন করেবন। েয সকল আেবদনকারীর জনH েকাটা 

পৰ্েযাজH তারা সংিশ্লষ্ট েকাটা িসেলক্ট করেবন। তারপর “Save Profile” এ িক্লক করেল আেবদনকারীর 

েপৰ্াফাইল ৈতরী সম্পন্ন হেব। উেল্লখH েয, েপৰ্াফাইল ৈতরী সম্পন্ন না হেল আেবদনকারী েকান ইউিনট/উপ-

ইউিনেটই আেবদন করেত পারেবন না।  



 

৭। আেবদনকারী েপৰ্াফাইেল “Application” টHােব িক্লক কের েকান েকান ইউিনট/উপ-ইউিনেট িতিন 

আেবদেনর েযাগH তার একিট তািলকা েথেক আেবদনকারী েয ইউিনেট/উপ-ইউিনেট আেবদন করেত ইচু্ছক 

েসই ইউিনটিট “Select” করেবন।  

৮। ইউিনট/উপ-ইউিনট Select করার পর আেবদনকারী “Apply” বাটেন িক্লক কের একিট “Bill Number” 

পােবন। উক্ত Bill Number িট বHবহার কের Mobile Financial Service Operator ‘িবকাশ’ অথবা 

‘রেকট’ এর মাধHেম আেবদনকারীেক ঐ ইউিনট/উপ-ইউিনেটর জনH আেবদন িফ জমা িদেত হেব। এভােব 
পৰ্িতিট ইউিনট/উপ-ইউিনেটর েক্ষেতৰ্ একই পদ্ধিত অনুসরণ কের আেবদন করেত হেব। 

৯। ‘িবকাশ অHাপস’ এর মাধHেম আেবদন িফ (৬৫০/-) পৰ্দান করার পৰ্িকৰ্য়াঃ  

 

 

 ‘রেকট অHাপস’ এর মাধHেম আেবদন িফ (৬৫০/-) পৰ্দান করার পৰ্িকৰ্য়াঃ 

  
 

 

  

 



 

'িবকাশ USSD' এর মাধHেম আেবদন িফ (৬৫০/-) পৰ্দান করার পৰ্িকৰ্য়াঃ 

  
 
 

 'রেকট USSD' এর মাধHেম আেবদন িফ (৬৫০/-) পৰ্দান করার পৰ্িকৰ্য়াঃ  

 i)  েমাবাইল হেত *322# ডায়াল করুন 

ii)  Bill Pay (অপশন ১) িনবর্াচন করুন  

iii) Self (অপশন ১) বা Other (অপশন ২) িনবর্াচন করুন  

      [Other এর েক্ষেতৰ্ যার জনH পিরেশাধ করেছন তার েমাবাইল নমব্র িদন] 

iv) ভিতর্ আেবদন ফী জমা িদেত Other অপশন িনবর্াচন করুন 

v)  Biller ID েত 2200 িদন  

vi)  Bill Number িহেসেব আপনার  Bill Number িদন 

vii) Amount এ 650 টাকা িদন 

viii) িফ পৰ্দান সম্পন্ন করেত িপন নমব্র (****) িদেয় েপেমন্ট সম্পন্ন করুন। 

১০। এছাড়া পরবতর্ীেত এই েপইজ েথেক আেবদনকারী তার আেবদনকৃত সকল ইউিনট/উপ-ইউিনেটর ভিতর্ 

পরীক্ষার আসন িবনHাস এবং ইউিনট িভিত্তক ফলাফল জানেত পারেবন। 

১১। ভিতর্ পরীক্ষা শুরুর ১(এক) ঘন্টা পূবর্ পযর্ন্ত আেবদনকারীর েপৰ্াফাইল হেত সংিশ্লষ্ট ইউিনট/উপ-ইউিনেটর 

পৰ্েবশপতৰ্ ডাউনেলাড ও সংগৰ্হ করেত পারেবন।  

১২। আেবদনকারীেক পৰ্েবশপেতৰ্র িনেদর্শাবলীেত উিল্লিখত কাগজপতৰ্ িনেয় ভিতর্ পরীক্ষায় অংশগৰ্হণ করেত হেব। 

১৩। GCE (O Level & A Level) অথবা সমমােনর িবেদশী সািটর্িফেকটধারী আেবদনকারীেক Equivalence 

করার জনH িবজ্ঞান অনুষদ অিফেস তার েগৰ্ডশীট/মাকর্শীটসমূেহর ফেটাকিপসহ আেবদন করেত হেব এবং 

েরিজস্টৰ্ার, চ.িব. এর অনুকূেল অগৰ্ণী বHাংক, চট্টগৰ্াম িবশব্িবদHালয় শাখা েথেক সংগৃহীত ১০০০/- (এক 

হাজার) টাকার েপ-অডর্ার সমতা িনরূপন িফ িহেসেব পৰ্দান করেত হেব। সমতা িনরূপেনর পর 
আেবদনকারীেক একিট সমতা িনরূপন সনদপতৰ্ পৰ্দান করা হেব এবং উক্ত সনদপেতৰ্ Equivalent ID 

উেল্লখ থাকেব।  



 

১৪। GCE (O Level & A Level) / সমমান পরীক্ষায় উত্তীণর্ এবং িবেদশী সািটর্িফেকটধারীেদর সমতা িনধর্ারণ 

কিমিট কতৃর্ক পৰ্দত্ত Equivalent ID ভিতর্র ওেয়বসাইেট পৰ্েবেশর সময় মাধHিমক ও উচ্চ মাধHিমক েরাল 

নমব্েরর স্থােন বHবহার কের মাধHিমক ও উচ্চ মাধHিমক েবাডর্ এর স্থেল Equivalent Board িনবর্াচন কের 

যথাযথ িনয়েম িনিদর্ষ্ট সমেয় আেবদন িফ জমা িদেয় আেবদন িফ জমা েদয়ার রিশদ সংগৰ্হ করেত হেব।	 

১৫। আেবদনকারীর েপৰ্াফাইেল লগইন কের ৩০০/- (িতনশত) টাকা িফ পৰ্দান সােপেক্ষ (‘রেকট’ এর মাধHেম)  

ছিব/েকাটা/পৰ্শ্নপেতৰ্র ভাষা/েমাবাইল নমব্র সংেশাধন করা যােব। তাছাড়া, ভিতর্ পরীক্ষা সংকৰ্ান্ত েকান 

ডকুেমেন্টর ডুিপ্লেকট কিপ েনয়ার েক্ষেতৰ্ (পৰ্েযাজH েক্ষেতৰ্) পৰ্িতিট সািভর্স এর জনH ৩০০/- (িতনশত) টাকা 

পিরেশাধ করেত হেব। ছিব/েকাটা/পৰ্শ্নপেতৰ্র ভাষা/েমাবাইল নমব্র পিরবতর্েনর পৰ্েয়াজন হেল েপৰ্াফাইেলর 

Personal টHােব “Request to Change” বাটেন িক্লক কের িনধর্ািরত িফ পৰ্দান কের পিরবতর্ন করা যােব। 

  

 ‘রেকট এপস’ এর মাধHেম আেবদন সংেশাধন িফ (৩০০/-) পৰ্দান করার পৰ্িকৰ্য়াঃ 

 

 

 ‘রেকট USSD’ এর মাধHেম আেবদন সংেশাধন িফ (৩০০/-) পৰ্দান করার পৰ্িকৰ্য়াঃ 

 

 
 


