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Form Fillup এর জন  থেম রাজশাহী বােডর ওেয়বসাইট www.rajshahieducationboard.gov.bd থেক ডান পাে  অভ রীন 
ই- সবা হেত জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস(ফরমপূরণ)এ ি ক ক ন অথবা www.rajshahiboard.gov.bd থেক বামপাে  eFF এ 
ি ক কের িত ােনর EIIN ও রিজে শেন ব ব ত থম Password িদেয় Login কের Probable List এ যেত হেব এবং 
Download/Print কের হাডকিপেত লালকািল ব বহার কের ক িচ  িদেয় পরী াথ  Select করেত হেব। উ  হাডকিপ 
Probable List এ ক িচি ত পরী াথর তথ  িমিলেয় কি উটাের দশণকৃত Probable List থেক  No এর উপর ি ক 
করেল  Yes হেব এবং একই সােথ  All হেব অথাৎ সকল িবষয় হেব এবং সকল িবষেয়ই পরী া িদেত হেব আর যারা ধু 
Partial (আংিশক), তােদর আংিশক িবষেয় পরী া িদেত হেব। আর য সকল পরী াথ All অথবা Partial Subject এ 
পরী া দওয়ার সুেযাগ আেছ, তারা যিদ সকল িবষেয় পরী া িদেত চায় তাহেল All Select করেত হেব, আর যিদ আংিশক 
িবষেয় িদেত চায় তাহেল  Partial অথাৎ আংিশক িবষেয় Select করেত হেব। কান পরী াথ েক ত খাঁজার জন  Search 
এর বে  রিজে শন িলখেলই পাওয়া যােব।এভােব ফরমপূরণ স  করেত হেব। 
    যিদ কান িশ াথ র TC অথবা Improvement থােক তাহেল,                 এ ি ক কের TC অথবা IMP 
Select কের সশন এর থম চার িডিজট ( যমন সশন-২০১৬-১৭ হেল ২০১৬ িদেত হেব) এবং রিজে শন ন র িলেখ 
Search ি ক করেত হেব, যিদ তথ  স ক থােক তাহেল নাম/িবষয় ও সকল তথ  আসেব, তখন Add এ ি ক কের Success 
লখা আসেব, Ok ি ক করার পর Home ি ক করেল, এই তথ  সবার শেষ যােব এবং  Yes Select করেত হেব। 
                                 ি ক কের Download/Print কের ভালভােব যাচাই/বাছাই কের, যিদ Form Fillup স ক না থােক 
তাহেল  Yes/No অথাৎ Select/Not select  আবার কের, Temporary List থেক Download/Print কের যাচাই/বাছাই কের স ক 
থাকেল,                  এ ি ক করেল                               আসেব, উ  লখার উপর ি ক 
করেল ব  আসেব, উ  বে  রিজে শেনর জন  ব ব ত থম পাসওয়াড  ব বহার করেত হেব। 
                                      এ ি ক কের িহসাব যাচাই/বাছাই কের তারপর                এ ি ক কের, নাম, মাবাইল 
ন র এবং All Student Select কের Next িদেল Sonali Seba Slip তির হেব, উ  Slip  Download/Print করেত হেব। 
িনকট  সানালী ব াংেকর শাখায় ( য শাখায় সানালী সবা চালু আেছ) Sonali Seba Slip এ উে িখত পিরমান টাকা জমা 
দান করেত হেব, ব াংেক টাকা জমা দওয়ার ২ঘ া পের Final List পাওয়া যােব। উে খ           এ কান অব ােতই 

Yes/No করা যােব না এবং টাকা জমা না হওয়া পয  Final List ি  করা যােব না। Final Candidate List Print কের 
পরী াথ র া র হণ করেত হেব এবং িত পৃ ায় িত ান ধানেক া র করেত হেব। যিদ টাকা জমা দওয়ার ২ঘ া 
পের Final List না পাওয়া যায় তাহেল                       এ ি ক কের দেখ িনেত হেব Payment Completed or 
Not Complete। যিদ Not Complete থােক তাহেল ব াংেকর সে  যাগােযাগ করেত হেব। আবার যিদ নতুন কান িশ াথ র 
ফরমপূরণ করেত হয় তেব পূেবর টাকা জমা হেল অথাৎ Payment Completed হেল পূেবর ন ায় ফরমপূরণ করা যােব এবং 
Sonali Seba Slip    এ ি ক কের নাম, মাবাইল ন র ও All Student Select কের Next িদেল Sonali Seba Slip তির হেব 
উ  Sonali Seba Slip Print কের পূেবর ন ায় কাজ করেত হেব।কাজ শেষ Logout এর মাধ েম বর হেয় যেত হেব। 
                       এ ি ক কের Payment যাচাই/বাছাই করা যােব এবং Sonali Seba Verification এ Click 
কেরও যাচাই/বাছাই করা যােব। 
    পরী াথ র া র স িলত ি  কিপ িশ া িত ােন ১(এক) কিপ সংর ণ করেত হেব আর বােড এক কিপ জমা 
িদেত হেব এবং Payment Slip দুই কিপ বােড জমা িদেত হেব। 
    

    িব: : Others/অন ান  অপশেন কান অব ােতই ফরমপূরেণর টাকা জমা দওয়া যােব না।  
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