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     সেন্ট স োসেফ ে উচ্চ বিদ্যোলয়, খুলনো। 

২০২৩ শলক্ষাবর্ে তৃতীয় শ্রেশির্ত ভশতের জন্য ন্াআন্ অর্বদর্ন্র লতোবশ 

     র্য়াজন্ীয় ত যাবশ:  

  #   পরীক্ষা েীর জন্ম তাশরখ ০১/০১/২০১৩ শ্র র্ে ০১/০১/২০১৫ এর মর্যয র্ ভশতের অর্বদন্ েরা যার্ব। 

  #   ছার্ের ত যাবশ ন্াআন্ জন্ম শন্বন্ধন্ নু্যায়ী পূরি েরর্ত র্ব।  

  #   শপতা এবং মাতার ে ত য জাতীয় পশরচয়পে নু্যায়ী পূরি েরর্ত র্ব।  

  #   শপতা এবং মাতার ন্াআন্ জন্ম শন্বন্ধন্ ন্ম্বর পূরি েরর্ত র্ব (যশদ  ার্ে)। 

  #   শপতা এবং মাতার শ্রমাবাআ স োন ন্ম্বর ও আ-শ্রমআ বলযআ পূরি েরর্ত র্ব। 

  #   পূবেবতেী শবদযর্য়র ন্াম ও শ্রেশি বলযআ পূরি েরর্ত র্ব। 

  #  ফরর্মর শন্শদেষ্ট স্থার্ন্ ছার্ের দয শ্রতাা পার্পার্ে াআর্জর ১ েশপ রশঙন্ ছশব এবং  স্বাক্ষর (উভয়আ 100kb) স্ক্যান্ 

ের্র Upload েরর্ত র্ব।  

   সি ন  রম  র  ও  লো ল এর েময়:  

   #  নলো ন  সি ন  রম  র  ও  োব    োর       : ২১/১১/২০২২  োবর  স স  ০৮/১২/২০২২  োবর      । 

    # ল োবর   এর লো   ে  োর: www.stjhskhulna.edu.bd এ  ঠি োনোয় ১৪/১২/২০২২  োবর  ে োল ১০ ো স স  ১২ ো  

            ।   

    # ল োবরর মো সম বনি  োব    ো স র  ন  ো   োবল ো   ো : ১৪/১২/২০২২  োবর  ে  ো ৬  োয় বিদ্যোলসয়র সনো ে 

সিোস   এি  ওসয়িেো স ।   

    শবঃ দ্রঃ   

   # শ্রোন্ ছার্ের ন্াম, বয় এবং তার Online জন্ম শন্বন্ধন্ ন্ম্বর শদর্য় এোশযেবার ফরম Submit েরা যার্ব ন্া। 

    # ে শবদযার্য় ভশতে র্ এআ ফর্মের ত য পশরবতের্ন্র শ্রোন্ অর্বদন্ গৃীত র্ব ন্া। 

    # ভশতের ময়  র্য়াজন্ীয় ত যাবশর া ে েশপ শবদযার্য় জমা শদর্ত র্ব। 

    # এেআ শ ভাআ শ্র র্ে এোশযে ফরম পূরর্ির শ্রক্ষর্ে এেশর্ ফরম াবশমর্র্র পর Refresh শদর্য় অর্রেশর্ ফরম পূরি েরর্ত র্ব।  

শ্রযভার্ব  র্বলপে ংগ্র েরা যার্ব 

ফরম য ায ভার্ব পূরি ের্র Submit েরর্ অপশন্ শ্রয Bill Number পার্বন্ শ্রশর্ ংরক্ষি েরর্ত র্ব। 

এআ Number শদর্য়  াচ্ বাংা বযাংে (রর্ের্) এর মাযযর্ম ২০০ (দুআলত র্াো) শব শ্রপ েরর্ত র্ব। 

এ ময় অপন্ার এোউর্ে েমপর্ক্ষ ২২৫(দুআলত পঁশচল র্াো)  াের্ত র্ব। 

শব পশরর্লার্যর জন্য শন্র্নাক্ত যাপমূ ন্ুরি েরর্ত র্ব। 

অপন্ার রর্ের্ এোউে শ্র র্ে *322#  ায়া েরুন্ 
 

 1.Bill Pay  

 1. Self 

 0.Others 

 Enter Biller ID – এর ঘর্র 2346 শখুন্ 

 Enter Bill Number এর ঘর্র অপন্ার ফরম Submit েরার পর াত শ শজর্র্র শ্রয Bill Number পার্বন্ শ্রশর্ শখুন্ 

 Enter Amount এর ঘর্র 200 শখুন্ 

 Enter Your Pin এর ঘর্র অপন্ার রর্ের্ এোউর্ের Pin Number শর্খ Send েরুন্ 

র্াো পাঠার্ শফরশত Message এ এেশর্ Transaction ID (TxnId) পার্বন্। এশর্ও অপন্ার্ে ংরক্ষি েরর্ত র্ব। 

 াশিস্বীোর পে Print েরার যাপ মূ: (শ্রমনু্বার র্ত ) ভশতে ত য           াশিস্বীোর পে         এরপর  Bill 
Number এবং Transaction ID (Txn Id) শন্শদেষ্ট স্থার্ন্ শখুন্ ও Submit েরুন্। 

শবঃ দ্রঃ  শুযু ভশতে ফরম পূরি ংক্রান্ত শ্রোর্ন্া মযা মাযার্ন্ ফরম পূরর্ির শন্যোশরত তাশরর্খর মর্যয ো 

৯:০০র্া শ্র র্ে ন্ধযা ৫:০০র্া পযেন্ত শন্র্ন্মাক্ত  শ্রমাবাআ শ্রফান্ ন্ম্বর্র শ্রযাগার্যাগ েরা যার্বঃ 
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