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User Manual for JKKNIU Fee Collection  

 

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়য়র বিবিন্ন রকয়মর বি প্রদায়নর জন্য আপনার কবিউটায়রর ব্রাউজার 

(গুগল ক্রাম, মবজলা িায়ারিক্স, অয়পরা, ইন্টারয়নট এক্সয়লারার ইতযাবদ) এর ইউআরএল (URL) অপশয়ন 

https://sbl.com.bd:7070/ বলয়ে Enter চাপুন। বনয়চর ছবি অনুযায়ী ক্পজটি ক্দেয়ত পায়িন এিং 

“JKKNIU Fees” ক্ত বিক করুন।  

 

 

 

https://sbl.com.bd:7070/
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অথিা সরাসবর ব্রাউজায়রর ইউআরএল এ https://sbl.com.bd:7070/JKKNIU/Home/  বলয়ে 

Enter চাপুন।  

এোয়ন উদাহরণ বহয়সয়ি অনাস স ক্সবমস্টার বি ক্দোয়না হয়লাোঃ  

• Reg. No প্রদান কয়র সাচ স িাটয়ন ক্লিক করুন। তথ্য সঠিক থাকলে Student Id এবং Name প্রদক্লশ িত হলব। 

 

https://sbl.com.bd:7070/JKKNIU/Home/
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• Mobile, Fee Details তথ্য প্রদান পুি সক ‘Next’ িাটয়ন বিক করুন। 

 

বরবিউ করার জন্য বনয়নাক্ত ক্পজটি আসয়ি। তথ্য সঠিক থাকয়ল ‘Payment’ িাটয়ন বিক করয়িন অন্যথায় ‘Edit’ িাটয়ন 

বিক কয়র তথ্য সংয়শাধন করয়িন। 
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Payment িাটয়ন বিক করার পর বনয়নাক্ত ক্পজটি (Sonali Payment Gateway) প্রদবশ সত হয়ি। উক্ত ক্পজ ক্থয়ক 

আপবন ক্য ক্কান একটি অপশন ব্যিহার কয়র বি পবরয়শাধ করয়ত পারয়িন। 

 

আপবন ক্সানালী ব্যাংক বলবময়টয়ের গ্রাহক হয়ল একাউন্ট ট্রান্সিার, ক্সানালী ক্েবিট কাে স, ক্সানালী ক্রবেট কাে স, ক্সানালী বপ্র-ক্পইে 

কাে স ব্যািহার কয়র বি পবরয়শাধ করয়ত পারয়িন। 

এছাড়া ক্য ক্কান ব্যাংয়কর ক্েবিট কাে স, ক্রবেট কাে স, ক্নক্সাস কাে স বদয়য় অথিা ক্মািাইল ব্যাংবকং এর বিকাশ, রয়কট ব্যিহার 

কয়রও বি পবরয়শাধ করয়ত পারয়িন। 

এোয়ন উদাহরণ বহয়সয়ি ক্সানালী ব্যাংক বলবময়টয়ের Account Transfer ক্মােটি ক্দোয়না হয়লাোঃ 

আপনার ক্সানালী ব্যাংক বলবময়টয়ের একাউন্ট নম্বর, নাম এিং একাউয়ন্টর সায়থ সংযুক্ত ক্মািাইল নম্বর প্রদান কয়র “Submit 

Request” িাটয়ন বিক করুন। 
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আপনার ক্মািাইল নম্বয়র SMS এর মাধ্যয়ম ৬ বেবজয়টর একটি OTP (One Time password) ক্প্রবরত হয়ি, যা 

বনয়চর বচয়ে OTP বিয়ে প্রদান কয়র Submit Confirmation িাটয়ন বিক করয়ল সিলিায়ি বি পবরয়শাধ হয়ি। 

 

বি সিলিায়ি পবরয়শাধ হয়ল একটা িাউচার ক্দয়া হয়ি যা আপবন বপ্রন্ট কয়র িবিষ্যয়তর জন্য সংরক্ষন কয়র রােয়ত পারয়িন। 

িাউচায়র একটি ৯ বেবজয়টর ট্রানয়জকশন আইবে আয়ছ যা ময়ন রােয়িন। এছাড়া বি প্রদানকারীর ক্মািাইয়ল একটি SMS ক্প্রবরত 

হয়ি।  



Sonali Bill Payment System 
Developed By : IT Division(Business IT), Sonali Bank Limited, Dhaka 

 
আপবন যবদ তেন িাউচার বপ্রন্ট কয়র না রায়েন িা পয়র ক্কান সময় বপ্রন্ট করয়ত চান তাহয়ল ৯ বেবজয়টর ট্রানয়জকশন আইবে টি 

বদয়য় সাচ স িক্স ক্থয়ক আপবন সাচ স কয়র বপ্রন্ট করয়ত পারয়িন। সাচ স িয়ক্স ট্রানয়জকশন আইবে বলয়ে Enter চাপুন। 

 

ছবিয়ত ক্দোয়না “Details” িাটয়ন বিক করার পর আিার িাউচার োউনয়লাে/বপ্রন্ট করার অপশন আসয়ি। 
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