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“একাদশ শ্রেণির আবেদন (XI Class Admission)” ণি পণরবশাধ করার ব্যেহার ণেণধ 

 

অনলাইবন একাদশ শ্রেণনর আবেদন এেং ণনশ্চায়ন ণি প্রদাবনর জন্য আপনার কণিউটাবরর ব্রাউজার (গুগল শ্ররাম, মণজলা 

িায়ারিক্স, অবপরা, ইন্টারবনট এক্সবলারার ইত্যাণদ) এর ইউআরএল (URL) অপশবন https://sbl.com.bd:7070 ণলবে 

Enter চাপুন। ণনবচর ছণে অনুযায়ী শ্রপজটি শ্রদেবত্ পাবেন এেং “xi Class Admission” এ ণিক করুন।  

 

 

অথো সরাসণর ব্রাউজাবরর ইউআরএল এ https://sbl.com.bd:7070/xiClassAdmission/Fee/  ণলবে Enter 

চাপুন।  

 

https://sbl.com.bd:7070/
https://sbl.com.bd:7070/xiClassAdmission/Fee/
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আবেদনকারীর ণি টাইপ, এসএসণস শ্ররাল নম্বর, শ্রোর্ ড, পাবশর েছর এেং শ্রমাোইল নম্বর প্রদানপুে ডক Check োটবন ণিক করুন। 
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ত্থ্য ঠিক থাকবল র্ান পাবশ ত্থ্য গুবলা পুনরায় ণরণিউবয়র জন্য শ্রদোবে। শ্রপবমন্ট করার জন্য “Payment Request” 

োটবন ণিক করুন। 

 

Payment Request োটবন ণিক করার পর ণনবনাক্ত শ্রপজটি (Sonali Payment Gateway) প্রদণশ ডত্ হবে।  

 

 

 

 

এই শ্রপজ শ্রথবক আপণন শ্রয শ্রকান একটি অপশন ব্যেহার কবর ণি পণরবশাধ 

করবত্ পারবেন। 
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আপণন শ্রসানালী ব্যাংক ণলণমবটবর্র গ্রাহক হবল একাউন্ট ট্রান্সিার, ই-ওয়াবলট শ্রসানালী শ্রর্ণেট কার্ ড, শ্রসানালী শ্ররণর্ট কার্ ড, শ্রসানালী 

ণপ্র-শ্রপইর্ কার্ ড ব্যােহার কবর ণি পণরবশাধ করবত্ পারবেন। 

এছাড়া শ্রয শ্রকান ব্যাংবকর শ্রর্ণেট কার্ ড, শ্ররণর্ট কার্ ড, শ্রনক্সাস কার্ ড, ণসটি এবমক্স ণদবয় অথো শ্রমাোইল ব্যাংণকং এর ণেকাশ, রবকট, 

নগদ, ট্যাপ ব্যেহার কবরও ণি পণরবশাধ করবত্ পারবেন। 
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এোবন উদাহরি ণহবসবে শ্রসানালী ব্যাংক ণলণমবটবর্র Account Transfer শ্রমার্টি শ্রদোবনা হবলাোঃ 

আপনার শ্রসানালী ব্যাংক ণলণমবটবর্র একাউন্ট নম্বর, নাম এেং একাউবন্টর সাবথ সংযুক্ত শ্রমাোইল নম্বর প্রদান কবর Next োটবন 

ণিক করুন (প্রথম চিত্র) । 

আপনার শ্রমাোইল নম্ববর SMS এর মাধ্যবম ৬ ণর্ণজবটর একটি OTP (One Time password) শ্রপ্রণরত্ হবে, যা 

ণনবচর ণচবে OTP ণিবে প্রদান কবর Submit Confirmation োটবন ণিক করবল সিলিাবে ণি পণরবশাধ হবে 

(ণিত্ীয় চিত্র) । 
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ণি সিলিাবে পণরবশাধ হবল একটা িাউচার শ্রদয়া হবে যা আপণন ণপ্রন্ট কবর িণেষ্যবত্র জন্য সংরক্ষন কবর রােবত্ পারবেন। 

িাউচাবর একটি ৯ ণর্ণজবটর ট্রানবজকশন আইণর্ আবছ(ণনবচর ণচবে লাল মাকড করা) যা মবন রােবেন। এছাড়া ণি প্রদানকারীর 

শ্রমাোইবল একটি SMS শ্রপ্রণরত্ হবে।  

 

আপণন যণদ ত্েন িাউচার ণপ্রন্ট কবর না রাবেন ো পবর শ্রকান সময় ণপ্রন্ট করবত্ চান ত্াহবল ৯ ণর্ণজবটর ট্রানবজকশন আইণর্ টি 

ণদবয় সাচ ড েক্স শ্রথবক আপণন সাচ ড কবর ণপ্রন্ট করবত্ পারবেন। সাচ ড েবক্স ট্রানবজকশন আইণর্ ণলবে Enter চাপুন। 

 

 

 

ছণেবত্ শ্রদোবনা “Print” োটবন ণিক করার পর আোর িাউচার র্াউনবলার্ করার অপশন আসবে। 
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সাহায্যোঃ 

শ্রপবমন্ট সংরান্ত শ্রয শ্রকান জটিলত্ার জন্য “Help” শ্রমনুযর সাহায্য ণনন। 

 


