Exam Document Distribution System
( অনরাইনন নদত্র, াভয়িক নদত্র, য়ি-নকর নদত্র, নম্বযত্র, য়ি-নকর নম্বযত্র, য়ি-নকর আইয়ি
ড
কাি,ড ভাইনেন ার্টয়পনকট,
ংনাধনী, মাচাই–এয আনফদন ও য়ফতযণ )
আনফদন প্রয়িিা ( য়ক্ষাথী )
১। য়ক্ষাথীনক ফাংরানদ উন্মুক্ত য়ফশ্বয়ফদ্যারি স্বীকৃত জনতা ব্াংক ( RRC এফং SRC ংয়িষ্ট অথফা
ফাউয়ফ Main Campus এয জনতা ব্াংক াখা) –এ য়নয়দ ডষ্ট সফায জন্য য়নধ ডায়যত য়প জভা য়দনি জভা
যয়দর্ট ংযক্ষণ কযনত নফ। য়প এয ায http://www.exam.bou.edu.bd াইট সথনক জানা মানফ।
[য়ফ দ্র: ব্াংক -এ য়প জভা কযায পূনফ ড ২, ৩, ৪ নং ধা অনুযণ কনয আয়ন আনফদন কযনত াযনফন য়কনা
তা মাচাই কনয য়ননত াযনফন ]
২। http://www.exam.bou.edu.bd ওনিফ াইনট প্রনফ কনয Exam Documents সভনুনত য়িক
কযনত নফ। এখানন একর্ট নতুন সভনু সদখনত ানফন। সম সফায জন্য য়প জভা য়দনিনেন সই সভনু অনন
য়িক করুন।
৩। একর্ট নতুন ওনিফ সইজ চালু নফ। এখানন য়ক্ষাথী ID টাই করুন এফং GO ফাটনন য়িক করুন।
৪। ময়দ য়ক্ষাথী ID ঠিক থানক তানর য়ক্ষাথীয সভৌয়রক তথ্যমূ প্রদয়ডত নফ।
৫। ব্াংক -এ য়প জভা সদিায তথ্য পূযণ কযনত নফ, সফায ধযণ জরুযী/ াধাযণ য়নফ ডাচন করুন (প্রনমাজয
সক্ষনত্র ), ১১ য়িয়জনটয সভাফাইর নম্বয টাই করুন। এোড়াড
 ভাইনেন ার্টয়পনকট
–এয সক্ষনত্র: উনযায়িয়খত তনথ্যয ানথ ফতডভান ও স্থািী ঠিকানা,
জাতীিতা, য়ফশ্বয়ফদ্যারি সেনড় মাওিায কাযণ উনিখ করুন।
 ংনাধনী –এয সক্ষনত্র: উনযায়িয়খত তনথ্যয ানথ য়ক্ষাথীয নাভ/ য়তায নাভ, ভাতায
নাভ/ জন্ম তায়যখ অথফা প্রনমাজয তথ্য ঠিকবানফ টাই করুন। তনফ, SSC সপ্রাোভ ব্ায়তত
অন্যান্য সপ্রাোনভয য়ক্ষাথীযা জন্ম তায়যখ ংনাধননয সুনমাগ ানফ না।
৬। ভস্ত তথ্য ঠিক বানফ ও তকডতায ানথ পূযন করুন। ভস্ত তথ্য পূযন কযা নর
করুন।

Apply

ফাটনন য়িক

৭। এফায আয়ন একর্ট Application পযভ সদখনত ানফন। Application পযভর্ট য়প্রন্ট করুন ।
৮। য়প্রন্টকৃত Application পযভ এয ানথ ব্াংনক য়প জভা সদিায যয়দ ও পযনভ উয়িয়খত কাগজমূ [
েয়ফযুক্ত মূর ID কাি ড এয পনটাকয় (তযায়িত) এফং প্রনমাজয সক্ষনত্র নম্বযত্র, াভয়িক নদত্র, SSC/
JSC যীক্ষায দয়রর, য়ত্রকায য়ফজ্ঞাণ, থানাি য়জয়ি এয পনটাকয় ] ংযুক্ত কনয য়ক্ষাথী সম RRC
অথফা SRC সত য়নফয়িত আনেন সখানন পূণ ডাঙ্গ আনফদনর্ট জভা করুন অথফা Main Campus –এ জভা
করুন।
৯। আনফদনর্ট েণ কযায ভি দায়িত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা পুনযাি আনফদনর্ট
য়ক্ষাথীসক আনফদন েণ য়নশ্চতকযণ াননক্ষ একর্ট যয়দ প্রদান কযনফন।

মাচাই কনয সদখনফন এফং

১০। যয়দর্ট বয়ফষ্যনত আনায যীক্ষা ংিান্ত দয়রর েনণয ভি দায়িত্বপ্রাপ্ত কভডকতডানক প্রদডন করুন।
এোড়া েয়ফ মূর ID কাি ড এফং প্রনমাজয সক্ষনত্র নম্বযত্র, াভয়িক নদত্র, SSC/ JSC যীক্ষায দয়রর
প্রদডন কযনত নফ।
য়ফ. দ্র.: অনরাইন –এ আনফদননয যফতী ২৪ ঘন্টায ভনে য়ক্ষাথীনক RRC/ SRC/ Main Campus -এ
উয়স্থত নি আনফদন প্রয়িিা সুম্পন্ন কযনত নফ। নতুফা আনফদনর্ট ফায়তর ফনর গণ্য নফ।
আনফদন েণ ( কাউন্টায )
১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা প্রথনভ ওনিফ ব্রাউজায এয এনে ফায নত
http://www.exam.bou.edu.bd/login ওনিফ াইনট প্রনফ করুন। য়নেভ এিয়ভয়ননেটয নত প্রাপ্ত
User ID ও Password ঠিকবানফ টাই করুন ও Login ফাটন –এ য়িক কনয মূর Software –এ
প্রনফ করুন।
২। আনফদন েণ কযায জন্য সভনু সথনক Receive Application অনন য়িক করুন, Service Type
য়নফ ডাচন করুন ও অনরাইন আনফদননয াি ড কয়নত উয়িয়খত Sl. No টাই কনয Verify ফাটনন য়িক করুন।
তানর, য়ক্ষাথীয অনফদননয তথ্যমূ প্রদয়ডত নফ।
৩। এফায য়ক্ষাথী কর্তক
ড প্রদত্ত আনফদন ও ংযুক্ত দয়ররায়দ ম ডনফক্ষণ ও মূল্যািন করুন।
৪। ম ডনফক্ষণ ও মূল্যািন সনল Accept ফাটনন য়িক করুন।
৫। অনরাইন আনফদন -এয াি ড কয়য য়ক্ষাথী অং স্বাক্ষয ও ীর য়দনি য়ক্ষাথীনক সপযত য়দন।
৬। আনফদন সপ্রয়ক্ষনত কাউন্টানয প্রাপ্ত দয়ররায়দ ংযক্ষণ করুন এফং য়ক্ষাথীনক দয়ররায়দ প্রদাননয পূনফ ড
য়ক্ষাথী নত যয়দ বুনে য়নন এফং েয়ফযুক্ত মূর ID কাি ড এফং প্রনমাজয সক্ষনত্র মূর নম্বযত্র, মূর াভয়িক
নদত্র, SSC/ JSC যীক্ষায মূর দয়ররায়দ ম ডনফক্ষণ কনয প্রকৃত য়ক্ষাথীনক আনফদন অনুমািী দয়ররায়দ
প্রদান করুন।
ড
আনফদন প্রয়িিাকযণ ( ার্টয়পনকট
াখা )
১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা প্রথনভ ব্রাউজায এয এনে ফায নত
http://www.exam.bou.edu.bd/counterLogin ওনিফ াইনট প্রনফ করুন। য়নেভ এিয়ভয়ননেটয
নত প্রাপ্ত User ID ও Password ঠিকবানফ টাই করুন ও Login ফাটন –এ য়িক কনয মূর
Software –এ প্রনফ করুন।
২। এফায সভনু নত য়নয়দ ডষ্ট ায়বডন প্রনফ করুন।
ংখ্যার্ট নর্টয়পনকন আকানয সদখনত ানফন।

এখানন সপ্রাোভ অনুমািী কতর্ট আনফদন এননে সই

৪। সপ্রাোভ অনুমািী য়নয়দ ডষ্ট য়রংনক য়িক কযনর একর্ট য়যনাট ড ততযী নি মানফ। য়যনাট ডর্ট য়প্রন্ট করুন।
৬। সগনজট নত আনফদনমূনয তায়রকা মূল্যািন কনয, ীর ও স্বাক্ষয য়দনি যফতী কাম ডানথ ড যুগ্ম যীক্ষা
য়নিন্ত্রক, যীক্ষা য়নিন্ত্রক এফং কয়ম্পউটায ইউয়ননট সপ্রযণ কযনফন।
৭। য়প্রন্ট ওিায য যীক্ষা য়নিন্ত্রক এফং উাচনম ডয স্বাক্ষয অথফা প্রনমাজয সক্ষনত্র যুগ্ম যীক্ষা য়নিন্ত্রনকয
স্বাক্ষযযুক্ত দয়ররর্ট কাউন্টানয সপযত য়দন।

