
2015 সােল 7ম িণেত ক ােডট কেলজসমূেহ ভিতর 
আেবদনপt পূরেণর পdিতঃ 

 
1। inারেনেটর মাধ েম aনলাiেন িনmিলিখত ধাপসমূহ সিঠকভােব সmn কের সরাসির 2015 সােলর 7ম 

িণেত ভিত পরীkার pেবশপt সংgহ করা যােব। 
 
2। আেবদনপt পূরণঃ www.cadetcollege.army.mil.bd oেয়বসাiেটর Home Page e 
'Admission Menu' ত িkক করেত হেব। eেত Online Admission system 2015 eর sাগত িskন 
আসেব। eেত Create New Application, Resume Existing Application, Print Admit 
Card, Syllabus, How to Apply aপশন pদিশত হেব।  
 
3। নতুন আেবদনকারীর জন  Create new Application ট ােব িkক করেত হেব। eেত Admission 
terms & Condition িskন আসেব।িনেচ pদিশত "I agree with the terms & Condition e িkক 
কের Next করেত হেব।  
 

4। eেত Personal Information িskন pদিশত হেব। eখােন Applicant's Full Name, 
Gender, Religion, Date of Birth পাoয়া যােব যা পযায়kেম aবশ i পূরণ করেত হেব।  
সতকতা: Gender পূরেণর kেt সতকতা aবলmন করেত হেব।  
 

5। সিঠকভােব Personal Information পূরণ করার পর িনেচ pদিশত Next (Education) ট ােব 
িkক করেত হেব। eেত Education Information িskন pদিশত হেব। Education Information eর 
Medium/Version in Class V/Equivalent sােন PSC পরীkার মাধ ম িহেসেব যা িছল সটা uেlখ 
করেত হেব। Name of School Studied in Class V/Equivalent sােন য pিত ান হেত pাথী PSC 
পাশ কেরেছ, তার নাম uেlখ করেত হেব। Medium/Version in Class VI/Equivalent sােন ষ  

িণেত য মাধ েম aধ য়ন কেরেছ (বাংলা aথবা iংেরিজ) তা uেlখ করেত হেব। Name of School 
Studied in Class VI/Equivalent sােন ষ  িণেত aধ য়নরত pিত ােনর নাম TC aনুযায়ী ( কািচং 
সnার নয়)uেlখ করেত হেব। PSC সািটিফেকট aনুযায়ী Division, District, Upazilla/Thana-র 

তথ ািদ যথাযথভােব পূরণ করেত হেব।  
 

6। uk তথ ািদ পূরেণর পর িনেচ pদিশত Next (Family) বাটন িkক করেল Family 
Information  িskন pদিশত হেব। eখােন িপতা o মাতার নাম o আiিড নmর জাতীয় পিরচয়পt aনুযায়ী 
িলখেত হেব। Father's o Mother's Profession, Details Profession eবং Monthly Income 
eর kেt  pিত ােনর pত য়নপt aনুযায়ী সরকারী/ বসরকারী পশার নাম uেlখপূবক, মািসক আয় uেlখ 
করেত হেব। ব বসায়ী o কৃিষর kেt পৗরসভা/iuিনয়ন পিরষেদর pধান কতৃক pদt pত য়নপt aনুযায়ী 
িলখেত হেব। pাথীর ভাi- বানেদর কu ক ােডট কেলেজ aধ য়ন করেল Applicant's own sibling 
studying cadet college  e িkক কের তার িবsািরত িববরণ িদেত হেব। eকািধক kেt Add 
Another িkক কের পূেবর মত পূরণ করেত হেব।  
 

7। পরবতী Next (Guardian) ট ােব িkক করেত হেব। Guardian's Information e িপতা/মাতা 
aথবা তােদর aনুপিsিতেত ক ােডেটর aিভভাবক িহেসেব দািয়t পালন করেত পাের eমন sজেনর নাম o 
িবsািরত তথ  পূরণ করেত হেব।  
 
8। uk তথ ািদ পূরেণর পর Next (Contact) বাটন িkক করেত হেব। Contact Information e 
Cell Phone No e মাবাiল নmর aবশ i িদেত হেব eবং Phone No o Email থাকেল িদেত হেব। 
িচিঠপtািদ যাগােযােগর জন  Present Address িনভুলভােব পূরণ করেত হেব। Permanent Address 
eবং Present Address eকi হেল Same as Present Address eর ঘরিটেত িkক করেত হেব; আর 
িভn িঠকানা হেল eকiভােব পূরণ করেত হেব।  
 
9। uk তথ ািদ পূরেণর পর Next(Preference) বাটন িkক করেত হেব। eেত Any Cadet 
College aথবা diিট পছn মত কেলেজর নাম পূরণ করেত হেব।  
 
10। পরবতীপযােয় Next(Exam) বাটন িkক করেত হেব। eেত Exam Medium & Centre িskন 
pদিশত হেব। পরীkাথী য মাধ েম (বাংলা aথবা iংেরিজ) eবং যেকেnd পরীkা িদেত icকু তা uেlখ করেত 
হেব।  



সতকতা: পরবতীেত Exam Medium & Centre কান kেমi পিরবতন করা যােবনা। 
11। পূরণকৃত ফরম দখেত চাiেল Preview e িkক করেত হেব। কান ভুল থাকেল সংি  ট ােব িkক 
কের সংেশাধন করা যােব।  
  
13। uk ফরম Save রাখার জন  Save & later e িkক করেত হেব। eেkেt pাp Application ID 
o Password পরবতীসমেয় ব বহােরর জন  যtসহকাের সংরkণ করত হেব। ei Save ফরমিট পরবতীকােল 
Resume Existing Application e িkক কের ID o Password ব বহার কের ছিব Upload করা 
যােব eবং Payment সmn কের pেবশপt পাoয়া যােব।  
 
14। aথবা Save & Next e িkক কের OK বাটেন িkক করেল ফরমিট Submit হেব। Application 
ID o Password সহ Upload Image, Preview Application ডাটাসহ িskন pদিশত হেব।  
 
15। Upload Image e িkক কের ছিব Upload করা যােব। ছিব Upload করার পর Upload 
Image, Payment, Preview Application Data িskন pদিশত হেব।  
 
16। Payment e িkক করেল Payment eর িনেদিশকা িskন pদিশত হেব। িবেশষ ট ােব Pay now 
িkক কের িনেদশ মাতােবক Payment সmn করেত হেব।  
 
(uেlখ , টাকা pরেণর জন  pথম ধােপ pাp pাথীর Application ID নmর pেয়াজন হেব। িবsািরত পdিত 
Payment for Application Page e s s Payment পdিত Icon e সংযুk আেছ)। 
 
 
িবেশষ সহািয়কা: আেবদন িফ pদান পdিত  
 
ক) Teletalk eর মাধ েম িফ pদান: 
 

1। pথেম CADET<>Application ID িলেখ SMS করেত হেব 16222 নmের।  
 িফরিত SMSe PIN NO পাoয়া যােব।  
2। পের CADET<>YES<>PIN NO িলেখ SMS করেত হেব 16222 নmের।    
3। পরবতীেত আেবদনকারীর নmের িনি তকরণ Message পাoয়া যােব।  
 
খ) Trust Bank Mobile Money eর মাধ েম িফ pদান: 
 

1। User Account Number: Mobile No য নmর থেক টাকা পিরেশাধ করা হেব।  
2। User Pin No: Trust Bank pদt গাপন Pin No িট বসােত হেব। 
3। Send Authorization Code ট ােব িkক করেত হেব।   
4। Authorization Code user Mobile-e pদান করা হেব। 
5। Authorization Code পাoয়ার পর Authorization Code option-e বিসেয় Process 
Transaction ট ােব িkক করেত হেব। পরবতীেত Transaction সmn হoয়ার িনি তকরণ Message 
পাoয়া যােব।  
 
গ) Q Cash:   
Q Cash eর মাধ েম আেবদন িফ pরেণর জন  Q Cash Icon-e িkক কের িনেদশ মাতােবক pরণ করা 
যােব।   
 
pেবশপt সংgহ: 
আেবদনপt িফ সফলভােব pদান শেষ ei ধােপ pেবশপt িpn করেত হেব। eেkেt "Click Here" Print 
Admit Card' Link-e িkক করেত হেব। eেত Admit Card pদিশত হেব। ei Admit Card 
Print/Download করা যােব।  


