২০২০-২০২১ িশ াবেষ ১ম বষ াতক (স ান) িণর ভিতর
াথিমক আেবদন িফ জমা দােনর িনেদিশকা
“ সানালী ই- সবা” মাবাইল অ াপ এর মা েম ২০২০-২০২১ িশ াবেষ ১ম বষ াতক (স ান)
াথিমক আেবদন িফ জমা দােনর জ িনে দিশত ধাপ েলা অ সরণ ক নঃ
থেম Google Play Store থেক Sonali
িনেচ দিশত ধাপ েলা অ সরণ ক নঃ

eSheba

িণর ভিতর

অ াপ ই টল ক ন। তারপর অ াপ ওেপন কের

ধাপ-১: অ াপ
ন এবং “Admission
Fee” আইকেন ি ক ক ন

সানালী ই- সবা অ াপ
ি ক ক ন।

ন। “Admission

Fee”

আইকেন

ধাপ-২: পডাউন িল থেক কেলজ
িনবাচন কের Admission Roll, Name,
Mobile Number দান ক ন

পডাউন িল
Name,

ক ন।

থেক কেলজ িনবাচন কের Admission Roll,
Mobile Number দান কের "Next" বাটেন ি ক

ধাপ-৩: দ তে র স কতা যাচাই ক ন

িডসে েত দিশত সকল ত (কেলেজর নাম, এডিমশন রাল, নাম,
মাবাইল ন র এবং িফ এর পিরমাণ) স ক আেছ িক না তা চক
ক ন। ত স ক থাকেল িফ পিরেশােধর জ "Payment"
বাটেন ি ক ক ন।

ধাপ-৪: আপনার িবধাজনক প িতেত িফ
পিরেশাধ ক ন

িফ পিরেশােধর জ

"OK" বাটেন ি ক করার পর িচে দিশত
Sonali Payment Gateway পজ দিশত হেব। উ
পজ
থেক এবার আপিন আপনার পছ মত য কান এক অপশন
বহার কের িফ পিরেশাধ করেত পারেবন।
# সানালী াংক িলিমেটেডর য কান শাখায় আপনার একাউ থাকেল আপিন "Account Transfer"
আইকেন ি ক কের আপনার একাউ থেকই িফ পিরেশাধ করেত পারেবন।
# আপিন সানালী াংক িলিমেটেডর ডিবট/ িডট/ি - পইড কাডধারী হেল কাড িচি ত আইকেন ি ক কের
আপনার কােডর মা েমই িফ পিরেশাধ করেত পারেবন।
# য কান াংেকর িভসা/মা ার কাড, এেম কাড, ডাচ-বাংলা াংেকর ন াস কাড বহার কেরও আপিন
িফ পিরেশাধ করেত পারেবন।
# মাবাইল াংিকং (bKash, Rocket, Upay) বহার কেরও আপিন িফ পিরেশাধ করেত পারেবন।

আপিন যিদ আপনার একাউ থেক ফা া ফােরর মা েম িফ
ধাপ-৫ (ক): সানালী াংক িলিমেটড এর
পিরেশাধ করেত চান তাহেল "Account Transfer" আইকেন
একাউ হেত ফা া ফােরর মা েম িফ
ি ক ক ন। উপের দিশত ি তীয় ছিবর ায় পজ দিশত হেব।
পিরেশাধ
আপনার সানালী াংক িলিমেটেডর একাউ ন র, একাউে র
নাম, একাউে র সে সং
মাবাইল ন র িনিদ িফে
দান
কের "Submit Request" বাটেন ি ক ক ন। এরপর াংক
একাউে র সে সং
মাবাইল ন ের SMS এর মা েম এক
OTP (One Time Password) িরত হেব, যা উপের দিশত
তীয় ছিবেত দিশত OTP িফে
দান কের "Submit
Confirmation" বাটেন ি ক করেল সফলভােব িফ পিরেশািধত
হেব এবং াংক থেক এক SMS না িফেকশন মাবাইল ন ের
িরত হেব।

ধাপ-৫ (খ): সানালী াংক িলিমেটড এর
ডিবট/ িডট/ি - পইড কােডর মা েম িফ
আপিন যিদ সানালী াংক িলিমেটেডর ডিবট/ িডট/ি - পইড
পিরেশাধ
কােডর মা েম িফ পিরেশাধ করেত চান তাহেল কাড িচি ত
আইকেন ি ক ক ন। উপের দিশত ি তীয় ছিবর ায় পজ
দিশত হেল "VISA" আইকেন ি ক ক ন। আপনার
ডিবট/ িডট/ি - পইড কােডর ন র, কােডর ময়াদেয়া ীেণর মাস
ও সাল, কাডধারীর নাম এবং কােডর িপছেনর অংশ হেত
িসিকউির
কাড তীয় ছিবেত দিশত িফে
দান কের
"Pay now" বাটেন ি ক করেল সফলভােব িফ পিরেশািধত হেব
এবং াংক থেক এক SMS না িফেকশন মাবাইল ন ের
িরত হেব।

ধাপ-৫ (গ): য কান াংেকর
িভসা/মা ার কােডর মা েম িফ পিরেশাধ আপিন যিদ য কান াংেকর িভসা/মা ার কােডর মা েম িফ
পিরেশাধ করেত চান তাহেল "Cards" আইকেন ি ক কের
"MasterCard" বা "QCash" বা "VISA" আইকেন ি ক ক ন।
উপের দিশত ি তীয় ছিবর ায় পজ দিশত হেল "VISA" বা
"MasterCard" বা "Q িচি ত" আইকেন ি ক ক ন। আপনার
িভসা/মা ার কােডর ন র, কােডর ময়াদেয়া ীেণর মাস ও সাল,
কাডধারীর নাম এবং কােডর িপছেনর অংশ হেত িসিকউির কাড
তীয় ছিবেত দিশত িফে দান কের "Pay now" বাটেন ি ক
করেল সফলভােব িফ পিরেশািধত হেব এবং াংক থেক এক
SMS না িফেকশন মাবাইল ন ের িরত হেব।

ধাপ-৫ (ঘ): ডাচ-বাংলা াংেকর ন াস
কােডর মা েম িফ পিরেশাধ
আপিন যিদ ডাচ-বাংলা াংেকর ন াস কােডর মা েম িফ
পিরেশাধ করেত চান তাহেল "Cards" আইকেন ি ক কের
"DBBL NEXUS" আইকেন ি ক ক ন। উপের দিশত ি তীয়
ছিবর ায় পজ দিশত হেল কাডধারীর নাম, ন াস কােডর ন র,
কােডর িপন ছিবেত দিশত িফে
দান কের "Submit " বাটেন
ি ক করেল সফলভােব িফ পিরেশািধত হেব এবং ডাচ-বাংলা
াংক থেক এক SMS না িফেকশন মাবাইল ন ের িরত
হেব।

ধাপ-৫ (ঙ): মাবাইল াংিকং bKash এর আপিন যিদ মাবাইল াংিকং bKash এর মা েম িফ পিরেশাধ
মা েম িফ পিরেশাধ
করেত চান তাহেল "Mobile Banking" আইকেন ি ক কের
bKash আইকেন ি ক ক ন। উপের দিশত ি তীয় ছিবর ায়
পজ দিশত হেল আপনার িবকাশ ন র দান বক "Confirm"
বাটেন ি ক ক ন। এরপর আপনার িবকাশ ন ের SMS এর
মা েম এক Verification Code িরত হেব, যা উপেরর
তীয় ছিবেত দিশত bKash Verification Code িফে
দান কের "Confirm" বাটেন ি ক করেল সফলভােব িফ
পিরেশািধত হেব এবং bKash থেক এক SMS না িফেকশন
মাবাইল ন ের িরত হেব।

ধাপ-৫ (চ): মাবাইল াংিকং Rocket
এর মা েম িফ পিরেশাধ
আপিন যিদ মাবাইল াংিকং Rocket এর মা েম িফ পিরেশাধ
করেত চান তাহেল "Mobile Banking" আইকেন ি ক কের
রেকট আইকেন ি ক ক ন। উপের দিশত ি তীয় ছিবর ায় পজ
দিশত হেল আপনার রেকট একাউ ন র ও িপন দান বক
"Submit" বাটেন ি ক করেল সফলভােব িফ পিরেশািধত হেব
এবং ডাচ-বাংলা াংক থেক এক SMS না িফেকশন
মাবাইল ন ের িরত হেব।

ধাপ-৬: িফ পিরেশােধর পর প ি প
সংর ন

সফলভােব পেম স
হেল এক কনফােমশন এসএমএস
(SMS) মাবাইেল িরত হেব এবং িচে দিশত প ি প দিশত
হেব যা সংর ন করেত হেব।

