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

ইউোর এবং পােওোর্ ড  তিয়ে ল ইে করয়ি হয়ব ।  

  

  

 

তিিীে ধাপঃ   গমনু হয়ি Examination Management গমনুয়ি প্রয়বশ করয়ি 

হয়ব । 

 

  

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


তৃিীে ধাপঃ পরবিী গমনু হয়ি Apply Final Exam গমনুয়ি প্রয়বশ করয়ি হয়ব । 

 

 

চতুথ ড ধাপঃ পরীক্ষার ফরম পূরয়ের জন্য Apply final exam গমনুয়ি তিক করয়ি হয়ব 

।  

 

  



পঞ্চম ধাপঃ তশক্ষাথীর গকায়ে ডর োম, গেশে, স্টুয়র্ন্ট গরতজয়েশয়ের আইতর্ েম্বর তলয়ে োচ ড 

বাটয়ে তিক করয়ল তশক্ষাথীর োম, ছতব েহ িথ্য গিো যায়ব এবং তেয়চ র্াে পায়শ  

Attend in Exam  বাটয়ে তিক করয়ি হয়ব।  

 

 

ষষ্ঠ ধাপঃ ফরম গথয়ক গকায়ে ডর বষ ড তেয়লক্ট করয়ল উক্ত বয়ষ ডর োবয়জক্টেমূহ তলস্ট আকায়র 

গিোয়ব, গযেকল তবষয়ে অ্কৃিকায ড হয়েতছয়লা ctrl গচয়প গেেকল তবষেেমূহ তেয়লক্ট করয়ি 

হয়ব।  

 

এরপর পরীক্ষার মাে-বষ ড, গমাবাইল েম্বর, তশক্ষাথীর স্বাক্ষর আপয়লার্ কয়র  Save বাটয়ে 

তিক করয়ি হয়ব ।  



প্রাইম ব্াংয়কর গযয়কায়ো শাোে তবএেএমতে’র পরীক্ষার তফ  

জমার রতশি অ্েলাইে হয়ি তপ্রন্ট করার তেেম 

প্রথম ধাপঃ www.bnmc.gov.bd তফ জমার রতশি অ্পশয়ে প্রয়বশ করয়ি হয়ব  

 
  

অ্থবা েরােতর প্রয়বয়শর জন্য তেয়নাক্ত তলয়ে ওয়েব তলংয়ক গযয়ি হয়ব  

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

 

তিিীে ধাপঃ  ইতিটিউট কতৃক পরীক্ষার তফ রতশি তপ্রন্ট করার জন্য Use Institution 

বাটয়ে টিক মাকড তিয়ি হয়ব, ইতিটিউয়টর িাতলকা হয়ি েংতিষ্ট প্রতিষ্ঠায়ের োম তেয়লক্ট করয়ি 

হয়ব। 

  

 

http://www.bnmc.gov.bd/


তফ িাতলকা হয়ি তবষে অ্নুযােী পরীক্ষাথীর েংখ্যা তলয়ে Submit বাটয়ে  করয়ি হয়ব। 

উিাহারে স্বরূপঃ যতি তিে তবষয়ে পতরক্ষাথীর েংখ্যা ৪ জে হে Three subject 

exam fee (1st yeear) 1400.00 তেয়লক্ট কয়র ফাকা ঘয়র 4 তলেয়ি হয়ব।  

এবং একইোয়থ দুই তবষয়ের পতরক্ষাথীর েংখ্যা ৩ জে হে Two subject exam fee 

(1st yeear) 1200.00 তেয়লক্ট কয়র ফাকা ঘয়র 3 তলেয়ি হয়ব। 

 

 

 

তৃিীে ধাপঃ রতশিটি টাকার অ্ংক ভালভায়ব যাচাই পূব ডক তপ্রন্ট কয়র প্রাইম ব্াংয়কর গযয়কায়ো 

শাোে তফ জমা গিওো যায়ব।  



 

 

গযয়কায়ো েমস্যা অ্থবা পরাময়শ ডর জন্য তবএেএমতে আইটি শাো গি গযা ায়যা  করার জন্য 

অ্নুয়রাধ করা হল ।  

টাকা জমার রশিদ শিন্ট করতে অসুশিধা হতে, Google Chrome সেটিংে হতে  

Pop-ups and redirects অপিতে কাউশিতের ডাটাতিে োইট allow কতর শদতে হতি।  

 

 

 

ধন্যবাি 


