গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
অধ ে

র কাযালয়

পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ,গাইবা া।
Web: www.palashbarigovtcollege.com
ারক নং- পসক/৪১৯

তািরখ- ০৫/০৬/২০২২

ফরম পূরণ িনেদিশকা
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িনেদশনা মাতােবক ২০২০-২০২১ িশ

াবেষর উ

-মাধ িমক পরী া-২০২২ এর

ফরম পূরণ আগামী ১৬/০৬/২০২২ ি ঃ দুপুর ১২.০০ ঘ টকা হেত ২০/০৬/২০২২ ি ঃ িবকাল ৫.০০ ঘ টকা পয
একােডিমক কাউ ল কতৃক িনধািরত িফ
DBBL রেকট এর মাধ েম
দান কের এবং

www.palashbarigovtcollege.com ওেয়বসাইেট ফরম পূরণ কের উ -মাধ িমক পরী া-২০২২ এর ফরম পূরণ
মস

করা যােব। উে িখত সমেয়র পের ফরম পূরেণর িনধািরত ওেয়বসাইট অেটােম টক ব

িনিদ সমেয়র মেধ সাবধানতার সােথ িনে া

-মাধ িমক পরী

হেয় যােব। তাই

া-২০২২ এর ফরম পূরণ

করেত বলা হেলা।

া-২০২২ এর ফরম পূরণ িফ

Save the
transaction ID

Enter your Rocket
pin to payment

Save the
transaction ID

Enter your Rocket pin to
payment

াথ েদর জন )

Dial: 354 or
Type:
palashbari govt
college_G

Select Bill Pay option

Open Rocket app

রেকট অ াপ থেকঃ (অিনয়িমত িশ

াথ েদর জন )

1870/2010/2430

option

Select Bill Pay

Open Rocket app

রেকট অ াপ থেকঃ (িনয়িমত িশ

দােনর প িত ( রেকেটর মাধ েম)

925 /975/1125/1225/

-মাধ িমক পরী

Enter Fee Amount:

উ

Type Student
Registration No.

মস

Dial: 354 or
Type:
palashbari govt
college_G

কায

ধাপসমূহ অনুসরণ কের উ

Type Student
Registration No.

কায

চলমান

ওেয়বসাইেট ফরম পূরেণর প িতঃ
১) কেলেজর ওেয়বসাইেট www.palashbarigovtcollege.com

েবশ কের home page এর Online Form Fill-Up

অপশন Select করেত হেব।
২) িনধািরত িবভাগ িনবাচন করেত হেব।
৩) ফরম এর সকল তথ ইংের জেত পূরণ করেত হেব।
৪) ছা -ছা ীেদর মাবাইল ন র এবং অিভভাবেকর মাবাইল ন র িভ িভ হেত হেব।
৫) এক ট Transaction ID িদেয় একািধক বার ফরম পূরণ করা যােব না।
৬) ফরম ট যথাযথভােব পূরণ কের ি
হেল তা সংেশাধন কের পুনরায় ি

করার পর submit করেত হেব। এে

ে

কান তথ সংেশাধন করার

েয়াজন

করার পর আবার submit করেত হেব।

৯) স ঠকভােব submit করার পর Form Fill-Up successful মেসজ দখােল ফরম পূরণ স

হেব।

১০) Form Fill-Up successful হওয়ার পর আর কান তথ পিরবতন করা যােব না। তাই সতকতার সােথ ফরম পূরণ করার
জন বলা হেলা।
১১) অনলাইেন ফরম পূরণ স

হেল িনিদ

সময় পর কেলজ িনধািরত

ধু এক ট ন র (01660161818) থেক

িশ াথ েদর

মাবাইল ন ের ফরম পূরেণর এক ট confirmation এসএমএস পাঠােনা হেব। অন ন র থেক
িরত
এসএমএস কতৃপে র িনকট হণেযাগ হেব না। ২১/০৬/২০২২ তািরেখর মেধ এসএমএস না আসেল অবশ ই
কেলেজ যাগােযাগ করেত হেব।
িবঃ ঃ জ রী

েয়াজেন ভিত কিম টর িশ কগেণর সােথ যাগােযাগ করার জন বলা হেলা।

যাগােযােগর ন র ০১৭১৭৫৮১০৫৯, ০১৯১১১৯৮৯৪৮, ০১৭১৯০০৩০৫৪

চলমান

