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BNMC, 203 Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani, Bijoynagar, Dhaka-1000 

প্রথম ধাপঃ   bncdb.bnmc.gov.bd/admin ওয়েব যায়েয় প্রতিষ্ঠায়ের গ াপে 

আউার এবং পাওোর্ ড  তিয়ে  আে করয়ি য়ব ।  

  

  

 

তিিীে ধাপঃ   গমনু য়ি Examination Management গমনুয়ি প্রয়বল করয়ি 

য়ব । 

 

  

http://bncdb.bnmc.gov.bd/admin/


BNMC, 203 Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani, Bijoynagar, Dhaka-1000 

তৃিীে ধাপঃ পরবিী গমনু য়ি Apply Final Exam গমনুয়ি প্রয়বল করয়ি য়ব । 

 

 

চতুথ ড ধাপঃ প্রতিষ্ঠাে প্রধায়ের স্বাক্ষর অপয়ায়র্র জন্য Principal Signature 

পলয়ে তিক করয়ি য়ব। 

 

  



BNMC, 203 Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani, Bijoynagar, Dhaka-1000 

পঞ্চম ধাপঃ পরবিীয়ি স্বাক্ষয়রর স্ক্যােকৃি ফাআটি অপয়ার্ করয়ি য়ব য়ব। 

 

ফাআয়র গায়কলে গিতিয়ে অপয়ার্ করয়ি য়ব  

 

  



BNMC, 203 Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani, Bijoynagar, Dhaka-1000 

অপয়ার্ করার পয়র স্বাক্ষরটি গিিায়ব, ময়ে রািয়ি য়ব একবার স্বাক্ষর অপয়ার্ করয়আ 

ক ফরয়ম স্বাক্ষর স্বেংতিেভায়ব চয় বয় যায়ব।  

 

 

ষ্ঠ ধাপঃ পরীক্ষার ফরম পূরয়ের জন্য Apply final exam গমনুয়ি তিক করয়ি য়ব ।  

 

  



BNMC, 203 Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani, Bijoynagar, Dhaka-1000 

প্তম ধাপঃ তলক্ষাথীর গকায় ডর োম, গলে, স্টুয়র্ন্ট গরতজয়েলয়ের অআতর্ েম্বর তয়ি াচ ড 

বাটয়ে তিক করয় তলক্ষাথীর োম, ছতব  িথ্য গিিা যায়ব এবং তেয়চ র্াে পায়ল  

Attend in Exam  বাটয়ে তিক করয়ি য়ব।  

 

 

ষ্টম ধাপঃ ফরম গথয়ক গকায় ডর ব ড তয়ক্ট করয় উক্ত বয় ডর াবয়জক্টমূ তস্ট অকায়র 

গিিায়ব, ক তবে য় Select all বাটয়ে তিক করয় ক তবে তয়ক্ট য়ব। 

ন্যথাে উপযুক্ত তবেমূ তয়ক্ট করয়ি য়ব।  
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এরপর পরীক্ষার মা-ব ড, গমাবাআ েম্বর, তলক্ষাথীর স্বাক্ষর অপয়ার্ কয়র  Save বাটয়ে 

তিক করয়ি য়ব । 

 

 

েবম ধাপঃ পূরেকৃি ফরম ছতব তপ্রন্ট কয়র টাকা জমার রতলি, িাতরি বপয়েন্ট কম িারা 

পূরে কয়র কাউতিয়র জমা তিয়ি য়ব।   
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প্রাআম ব্াংয়কর গযয়কায়ো লািাে তবএেএমত’র পরীক্ষার তফ  

জমার রতলি োআে য়ি তপ্রন্ট করার তেেম 

প্রথম ধাপঃ www.bnmc.gov.bd তফ জমার রতলি পলয়ে প্রয়বল করয়ি য়ব  

 
  

থবা রাতর প্রয়বয়লর জন্য তেয়নাক্ত তয়ে ওয়েব তংয়ক গযয়ি য়ব  

http://bncdb.bnmc.gov.bd/student_money_recept/  

 

তিিীে ধাপঃ  আতিটিউট কতৃক পরীক্ষার তফ রতলি তপ্রন্ট করার জন্য Use Institution 

বাটয়ে টিক মাকড তিয়ি য়ব, আতিটিউয়টর িাতকা য়ি ংতিষ্ট প্রতিষ্ঠায়ের োম তয়ক্ট করয়ি 

য়ব। 

  

 

http://www.bnmc.gov.bd/
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তফ িাতকা য়ি চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য তেধ ডাতরি তফ বাটয়ে টিক মাকড তিয়ে ফাকা ঘয়র পরীক্ষার 

ংখ্যা তয়ি Submit বাটয়ে  করয়ি য়ব।  

 

 

 

তৃিীে ধাপঃ রতলিটি টাকার ংক ভাভায়ব যাচাআ পূব ডক তপ্রন্ট কয়র প্রাআম ব্াংয়কর গযয়কায়ো 

লািাে তফ জমা গিওো যায়ব। 

 

 

গযয়কায়ো মস্যা থবা পরাময়ল ডর জন্য তবএেএমত অআটি লািা গি গযা ায়যা  করার জন্য 

নুয়রাধ করা  ।  

ধন্যবাি 


