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প্রথমধাপঃbncdb.bnmc.gov.bd/adminওয়েব যায়েয় প্রতিষ্ঠায়ের গগাপে 

আউার এবং পাওোর্ ড তিয়ে গআে করয়ি য়ব । 

 

 

তিিীে ধাপঃগমনুয়ি Examination Management গমনুয়ি প্রয়বল করয়ি য়ব । 

 

  

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


তৃিীে ধাপঃ পরবিী গমনুয়ি Comprehensive Exam গমনুয়ি প্রয়বল করয়ি য়ব। 

 

 

চতুথ ডধাপঃ পরীক্ষার ফরম পূরয়ের জন্য Apply Comprehensive Exam গমনুয়ি 

তিক করয়ি য়ব 

 

  



পঞ্চম ধাপঃ পরবিীয়ি পরীক্ষাথীয়ির গলে তিয়ে Search বাটয়ে তিক করয় িাতকা 

গিখায়ব। িাতকা য়ি প্রতিটি তলক্ষাথীয়ির োয়মর জন্য Apply License Exam 

বাটে তিক করয় ফরম অয়ব। 

 

ষ্ঠ ধাপঃ পরীক্ষার ফরম পূরয়ের জন্য গে পতরতি ছতব, পায়লর িাতরখ, গমাবাআ েম্বর এবং 

স্বাক্ষর অপয়ার্ কয়র save তিক করয়ি য়ব।  



প্তম ধাপঃ গভ করার পয়র াকয় গময়জ অয়ব এবং পূরেকৃি পরীক্ষাথীয়ির িাতকা 

গিখায়ব । ছতব এবং স্বাক্ষর ঠিকভাব অপয়ার্ য়েয়ছ তকো ক্ষয করয়ি য়ব । 

 

 

ফরম পূরে করার পয়র িাতকা নুযােী স্টুয়র্ন্ট অআতর্ েম্বর, পরীক্ষাথীর োম,  তপিার োম 

গকা ড নুযােী  িাতকা, পতরক্ষাথী ংখ্যা উয়েখ পুব ডক তফ জমার রতলি তবএেএমত গি জমা 

তিয়ি য়ব। 

ছকঃ১ িাতকা 

Name of Institute: 

Course name:       Total Examinee:  

Student ID Examinee Name Father’s Name Mother’s Name 

    

    

 

  



প্রাআম ব্াংয়কর গযয়কায়ো লাখাে তবএেএমত’র পরীক্ষার তফ  

জমার রতলি োআে য়ি তপ্রন্ট করার তেেম 

প্রথম ধাপঃwww.bnmc.gov.bdতফ 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 ধাপঃআতিটিউট 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/


তফ িাতকা য়ি Comprehensive Examination Fees তফ বাটয়ে টিক 

মাকড তিয়ে ফাকা ঘয়র পরীক্ষাথীর ংখ্যা তয়খ Submit বাটয়ে  করয়ি য়ব।  

 

 

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

লাখাে তফ জমা গিওো যায়ব। 

 

গযয়কায়ো মস্যা থবা পরাময়ল ডর জন্য তবএেএমত অআটি লাখা গি গযাগায়যাগ করার জন্য 

নুয়রাধ করা  ।  

ধন্যবাি 


