১। Password পাই নি?
Ans: Network Problem র জিয হতে পাতর বা নিছু ক্ষি wait িরুি আপনি যে য াবাইল িম্বর
নিতেতছি ো যে চতল োতব।
২। আন য াবাইল িম্বরটি ভুল নিতে যেতলনছ, আন অিয যিাি য াবাইল িম্বর নিতে িরনছ যো নিতে িা যে
যক্ষতে যরনজতেশিটি নি িতর িরতবা ?
Ans: (*)-িীতচর অংশটি যিতে নিি।
৩। আন

উচ্চ- াধ্যন তির যরনজতেশি িম্বর ও যরাল িম্বর দুত া নিতে যরনজতেশি িতর যেতলনছ নিন্তু

Password পাইনি বা যিাি ভাতব নি যরনজতেশি িরতে পারব?
Ans: হযাাঁ পারতবি, যেতক্ষতে (*)-িীতচর অংশটি যিতে নিি।
৪। আ ার যরনজতেশি িম্বর যিই যে যক্ষতে নি িরতবা?(CBSC & ICSC Board)
Ans: উচ্চ- াধ্যন তির Roll No নিতে Application িরতে হতব।
৫।আ ার যরনজতেশি িম্বতরর প্রথত ‘০’ আতছ, নিতে িা যিি বা নি ভাতব Application িরতবা?
Ans: ‘০’ েুতল নিতে Application িরতে হতব।
৬। যরনজতেশি িম্বরটি ভুল নলতে যেতলনছ, ঠিি িরতে পারনছ িা ?
Ans: Payment িা িতর থািতল িেুি িতর যরনজতেশি িরুি িেুি িতর যরনজতেশিও িরতে
পারতবি যেতক্ষতে “*” িং টি যিেু ি।
৭। বাবার িা া ভুল নলতে যেতলনছ নি িরতবা ?
Ans: ওতেবোই এ যে E-mail আতছ ঐ E-mail ID যে mail িরুি অথবা িেুি িতর
যরনজতেশিও িরতে পারতবি যেতক্ষতে “*” িং টি যিেু ি।

৮। Gender া ভুল নেতলক্ট িতর যেতলনছ , ঠিি িরতে পারনছ িা ?
Ans: ওতেবোই এ যে E-mail আতছ ঐ E-mail ID যে mail িরুি অথবা িেুি িতর
যরনজতেশিও িরতে পারতবি যেতক্ষতে “*” িং টি যিেু ি।
৯ । চালাতি Amount যলো যিই বযাতে জ া নিতে পারব যো বা নিতে পারনছ িা?
Ans: চালািটি পু িরাে নপ্রন্ট িরতে হতব।
। আন অনভভাবতির িাত বাবার িা নিতেনছলা নিন্তু চালাতি স্বা ীর িা নপ্রন্টআউ হতেতছ বযাতে জ া
যো ?
Ans: ওতেবোই এ যে E-mail আতছ ঐ E-mail ID যে mail িরুি
১১। চালাতি আ ার িযা াগনর া ভুল যিোতছ নি িরতবা ?
Ans: িেুি িতর Application িরতে পারতবি (িেুি িতর যরনজতেশি িরার যক্ষতে “*” িং টি যিেু ি)
অথবা আপিার ে স্ত Details নিতে website এ যিওো E-mail ID া যে Mail িরুি (Details:
যরনজতেশি িম্বর, Application ID, Name, Date of Birth, Passing Year etc.)
। Deputed যির জিয ি া নে আতছ
Ans: ওতেবোইত PROSPECTUS যিওো আতছ, এি ু যিতে নিি।
। যরনজতেশতির যশষ োনরে িতব ?
Ans: ওতেবোইত যিওো আতছ
। বযাতে ািা জ া যিওোর লাস্ট যে িতব
Ans: ওতেবোইত যিওো আতছ
১৬ । বযাতে ািা জ া নিতে িা নি িরব?
Ans: বযাতে ািা জ া যিওোর নিে অিু োেী যে নিি চালাি নপ্রন্ট নিতেতছি োর One Working Day পর
নগতে বযাতে ািা জ া নিতে হতব।

১৭। আন photo upload িরতে পারনছ িা?
Ans: যে নিি বযাতে ািা জ া নিতেতছি োর ২৪ ঘণ্টা পর নগতে photo upload িরতে হতব এবং Photo র
Size টি 2MB র তধ্য থািতে হতব ও Photo র Type টি JPG/JPEG/PNG & GIF যিতেই upload িরতে
হতব।
১৮। আ ার photo র জােগাে অতিযর photo upload হতে যগতছ change িরব নি িতর?
Ans: আপিার photo

ে স্ত Details নিতে website এ যিওো E-mail ID া যে Mail িরুি

(Details : যরনজতেশি িম্বর, Application ID, Name, Date of Birth, Passing Year
etc.)
১৯। আন ে ম া নপ্রন্ট নিতে পারনছ িা ?
Ans: যে নিি বযাতে ািা জ া নিতেতছি োর One Working Day পর নগতে ে ম া নপ্রন্ট
২০। আ ার ে ম নপ্রতন্ট photo নপ্রন্ট হতেনি?
Ans: আপিার ে স্ত Details নিতে website এ যিওো E-mail ID া যে Mail িরুি (Details :
যরনজতেশি িম্বর, Application ID, Name, Date of Birth, Passing Year etc.)
২১ । আ ার ে ম নপ্রতন্ট আ ার যিওো িম্বর গুতলা নপ্রন্ট হতেনি?
Ans: আপিার ে স্ত Details নিতে website এ যিওো E-mail ID া যে Mail িরুি (Details :
যরনজতেশি িম্বর, Application ID, Name, Date of Birth, Passing Year etc.)
২২ । ািা জ া যিওো হতে যগতছ নিপটি নি িতলতজ জ া নিতে হতব?
Ans: এেি যিাথাও জ া নিতে হতব িা, ভনেম র ে তে নিপটি নিতে যেতে হতব।
২৩। Application form া নি িতলতজ জ া নিতে হতব।
Ans: এেি যিাথাও জ া নিতে হতব িা, ভনেম র ে তে Application form টি নিতে যেতে হতব।

২৪। আন Final Submission িতর যেতলনছ নিন্তু নিছু ভুতল আতছ ঠিি িরতে পারব নি বা নি িরতে
হতব ?
Ans : Final Submission হতে যগতল যিাি নিছু Change িরা োতব িা েনি Payment িা
িতর থাতিি ো হতল িেুি িতর যরনজতেশি িরুি িেুি িতর যরনজতেশিও িরতে পারতবি যেতক্ষতে “*”
িং টি যিেু ি।
২৫। B.Ed. Course া িে বছতরর?
Ans : দুই বছতরর ।
২৬। B.Ed. Course র Admission Fee িে?
Ans : Self-Financing Colleges জিয :
Rs. 1, 40,000.00 (FOR TWO YEARS) + Rs. 5,000.00 as refundable caution
money
Break-up of Fee Structure for Self-Financing B.Ed. Colleges:
1ST YEAR
Admission /Tuition Fees: Rs. 70,000.00
2ND YEAR
Admission /Tuition Fees: Rs. 70,000.00
২৭। ে ম নেলাতপরজিয Application েী িে?
Ans: অেলাইতি যরনজতেশি েী হল ৭০০ ািা (per Application) + বযাে চাজম ৪০ ািা এবং
অিলাইতির (Debit Card/Credit Card/Internet Banking) ৭০০ ািা + অনেনরক্ত োনভম ে
চাজম ( Debit Card এ 3.2 % ) লাগতব।
২৮। B.Ed Application র জিয নি নশক্ষাগে যোগযো লাগতব
Ans: Fresher ও Deputed Candidate জিয স্নােি / স্নােিত্ব নেনিতে ৫০% িম্বর থািতে হতব ।
Fresher জিয বেে েতবমাচ্চ ৩৮ বছর (৩০।০৬।২০১৬) হতে হতব এবং Deputed Candidate জিয ১
বছতরর নশক্ষাগে যোগযো থািতে হতব।

২৯। উচ্চ- াধ্যন তির িম্বর নি ভাতব নিতে হতব?
Ans : উচ্চ- াধ্যন তির Best of 5 Calculation িরতে হতব ইংনলশ েহ এবং ENVS ছাড়া ।
৩০। আজতি বযাতে ািা জ া নিতেনছ িতব ে ম নপ্রন্ট নিতে পারব?
Ans : বযাতে ািা জ া যিওোর ২৪ ঘণ্টা পর ে ম নপ্রন্ট নিতে পারতবি।
৩১। আজতি চালাি নপ্রন্ট িতরনছ িতব বযাতে জ া নিতে পারব ?
Ans : চালাি নপ্রন্ট যিওোর পর বযাতের one working Days পর জ া নিতে পারতবি ।
৩২। আন এেি অিয যিােম নিতে পরনছ (Studies/Job/Full-time Research Work) আন নি Apply িরতে
পারব?
Ans : িা পারতবি িা ।
B.Ed Application র জিয ি পতক্ষ নি নশক্ষাগে যোগযো লাগতব ?
Ans : োরা স্নােি / স্নােিত্ব পাে িতরতছি, োরাই এি াে Application িরতে পারতবি এবং আপিার
েনি Application র Last Date র আতগ স্নােি / স্নােিত্ব েলােল যবনরতে নগতে থাতি ো হতলই
আপনি Application িরতে পারতবি।

োতির UGB র Valid Registration Certificate আতছ, োতিরতিই
HOME UNIVERSITY নহতেতব গণ্য িরা হতব ।

 িেুি িতর Application িরার জিযঃ
াধ্যন তির Roll No অথবা উচ্চ- াধ্যন তির Roll No র তধ্য “-“ বা “.” নিতে এবং
অিয এিটি য াবাইল িম্বর নিতে Application িরতে হতব

বযনক্তগে েথয যিওোর ে ে েঠিি Email ID আবনশযি

