
মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ববার্ড , চট্টগ্রাম 

HSC Examination 2015  eFF অনাইনন ফম পরণ করার মনয়মাবমিঃ 

একনজবর Form Fill up: 

Go to Chittagong Board website  ->  Click eFF HSC 2015  ->  Login -> 

Select/Tick students at ‘Probable list‘/‘Improvement’ page  -> Click ‘Save‘ -> 

Check the selected students properly at  ‘Temporary List‘ page  ->  Print  

‘Payment Slip‘ -> Make Payment to bank  -> Final Submit Button will be 

activated within 24-48 hours -> After confirmation click ‘Final Submit‘ 

button  ->  Check the ‘Final Candidate's List‘ 

 

 

 

১।  আপনার  কমপউটার  ব্রাউজাররর  (Firefox/Google Chrome/Opera) Address Bar  এ   চট্টগ্রাম 
শিক্ষা ববার্ডের ওর্েব ব ার্োল  www.bise-ctg.gov.bd  টাইপ  করর  Enter  চাপন।  অথবা  আপনার  
প্রমিষ্ঠাননর ওনরবাইনট প্রনবল করুন।  

  

২। ওনরবাইট এর প্রথম পািায় বাম মিনক eFF HSC 2015 মঙ্কটিনি মিক করুন।  

 ৩। eFF HSC 2015 এ মিক করন Login অপলন পাওয়া যানব। এখাবন আপনার Username এবং password 

টাইপ করুন। আপমন HSC eSIF পূরনন বয Username এবং password বযাবার কনরনেন ঠিক একই Username 

এবং password টাইপ কনর eFF HSC 2015 এ Login করুন ।  

  

৪।  Login  করার  পর  বয  Probable list  বপজটি  আবব  এখাবন  আপনার  প্রমপষ্ঠাবনর বরমজনেলনকৃি  

মলক্ষাথীর িামকা বিয়া আনে। আপপমন বয ব মলক্ষাথীর ফরম পূরন করনি চান ব ব মলক্ষাথীর িামকার বাম মিনকর 

ঘবর টিক মচহ্ন মিন এবং মলক্ষাথীর মবয় বকার্ মমমনয় মনন ।   



-  Probable List  বপজটিনি বয মলক্ষাথীর িামকা  রনয়নে  িা কবয়কটি  Page/পষৃ্ঠায়  ভাগ  করা আনে। িামকার 
উপনর এবং মননচ Page Number বিয়া আনে, এক Page বথনক আনরক Page এ বযনি Page Number  এ Click 

করুন । আপমন কনিা Number  Page এ আনেন িা Current Page এর  ঘবর মখা থাকনব ।   

- প্রাথমমক অবস্থায় ব মলক্ষাথীর Font Colorটি Red বিখানব । পরবিীনি বয ব মলক্ষাথীনক Select/ মনবডাচন করা 

বব িানির Font Colorটি Green বিখানব ।   

 

 

বয বকান প্রনয়াজনন ক করুন, বমাবাই নং: ০১৮৪৭০৭০৯৯৬ , ০১৮৪৭০৭০৯৯৭ ( কা ৯;৩০ বথনক ৬:৩০ পযডন্ত )  

  

  

প্রযুমিগি ায়িায় মলক্ষাঙ্গন.কম 

একটি Copotronic প্রমিষ্ঠান। 

  

  

 


