অনলাইেন একাদশ
িণেত ভিতর
আেবদেনর িনেদিশকা
১। আপনার াউজাের www.xiclassadmission.gov.bd টাইপ কের অনলাইন আেবদন ফম এ যেয়
এসএসিস / সমমােনর পরী ার রাল ন র, বাড এবং পাস করার সন পূ রণ কের “Next” বাটন ি ক করেত
হেব।

২। ইিতপূ েব অনলাইন অথবা এসএমএস এর মাধ েম আেবদন কের থাকেল “Click here to Login” এ
ি ক কের পূ েব া

Application Id এবং password িদেয় লগ-ইন কের পূ েবর আেবদন সমূ েহর অব

দখা যােব অথবা পছ

ম পিরবতন করা যােব।

া

৩। ইিতপূ েব আেবদন কের না থাকেল, ১ নং এ বিণত “Next” বাটন ি ক করেল আেবদনকারীর সাধারণ
তথ াবিল দিশত হেব। অতঃপর “Mobile No” এর ঘের আেবদনকারীর মাবাইল ন র টাইপ কের একই
ন র “Re-type Mobile” ঘের পু নরায় টাইপ করেত হেব (এই
copy-paste

ে ২ ন রই টাইপ কের িদেত হেব,

অপশন কাজ করেবনা)। আেবদনকারীর জন মু ি েযা া বা িশ া কাটা েযাজ না

হেল “Next” বাটেন ি ক করেত হেব।

৪। মু ি েযা া এবং িশ া কাটার উপযু
(select) করেল “Freedom
েযাজ

Fighter”

আেবদনকারী “Quota” অপশেন যেয় “Yes” িনবাচন
এবং

“Education Quota”

এর অপশন দখেত পােব।

ে উভয় অপশনই িনবাচন (select) করা যােব। অতঃপর “Next” বাটেন ি ক করেত হেব।

৫। এবার কেলজ পছে র অংশ ি ন এ দখা যােব। থেমই আেবদনকারী তার পছে র কেলেজর
“Board” এবং

“District”

িনবািচত করার পর “College” অপশন এ যেয় সংি

কেলজ বাছাই

করেব। কেলেজর EIIN No জানা থাকেল “EIIN” ঘের সরাসির EIIN No িদেয়ও পছে র কেলজ বাছাই
করা যােব। কেলজ িনবাচেনর পর সংি

কেলেজর “Shift”,

“Version” , “Group”

পছ করেব।

কেলেজ িবেশষ কাটার সু িবধা থাকেল ধু মা উপযু আেবদনকারী “S. Quota” অপশন এ যেয় “Yes”
িনবাচন করেব।

৬। এবার “Add Selection” বাটন েত ি ক করেল পছে র কেলজ ডান িদেকর টিবল এ দিশত
হেব।

৭। একই প িতেত পছে র অন কেলজ েলা িনবাচন করা যােব। উে খ য এইে ে সেবা ৫ কেলজ
িনবাচন করা যােব। তেব পছে র য কান কেলেজর জন িভ িভ “Shift”, “Version” , “Group”
একািধকবার বাছাই করেলও সব েলা বাছাই এক কেলেজর িহেসেবই িবেবিচত হেব। অথাৎ “Shift”,
“Version” অথবা “Group” এর িভ

তা বজায় রেখ ৫ কেলেজর জন ৫ এর অিধক অপশন দয়া যােব।

উদাহরণস প িনেচর ছিবেত একই কেলেজর “Group” এর িভ তার কারেণ একািধক অপশন বাছাই করা
গেছ। কান অপশন পিরবতন করেত চাইেল “Delete” কলাম এ যেয় লাল রেঙর স বাটন এ ি ক
করেল তা মু েছ যােব।

৮। এবার “Submit Application” বাটন ি ক কের আেবদন স

করেত হেব।

৯। আেবদন জমা দওয়ার পর আেবদনকারীর “Application ID”, “Password” এবং টাকা জমা দােনর
প িত ি ন এ দখা যােব। আেবদনকারী “Print Version” এ ি ক কের আেবদেনর িব ািরত িববরণ ি
কের িনেত পারেব।

১০। এখন আেবদন স

করেত য কান টিলটক মাবাইল থেক ম ােসজ (message) অপশন এ

যেয় CAD <SPACE> WEB <APPLICATION ID> টাইপ কের ১৬২২২ ন র এ

রণ করেত হেব।

