
এইচএসিস-২০২১ পরী ার ফরম িফলােপর কেলজ কতৃক পরী াথ  িনবাচেনর িনেদিশকা 

িসেলট বােডর ওেয়বসাইট https://sylhetboard.gov.bd এ েবশ কের বাম পাে র মনুেত িগেয়  Student 
Management --> eFF Confirmation িনবাচন করেল িনেচর Login Page  দিশত হেব। 

 

Login Page েত EIIN, Password, Capture Code িদেয় Sign In করেল িনেচর Bank Account Information 
Page  আসেব। 

 



Bank Account Information Page েত Bank Number, Branch িসেল  কের Update বাটেন Click করেত 

হেব। (িব. : Account Number  য Name এ আেছ, অবশ ই ওেয়বসাইেটর Account Name সােথ িমল থাকেত 
হেব। অন থায় Account Number do not match  দখােব।) 

এরপর HSC -2021 EFF  িলংক এ Click করেল িনেচর List of Students Page  আসেব। 

 

List of Students Page েত (✓) ক িদেত হেব, মাবাইল নং ও কেলেজর টাকা িলেখ SEND SMS বাটন Click করেত 
হেব। 

 



Send SMS বাটন Click করার ফেল (উ  মাবাইল ন ের Total Fee সহ এক  SMS যােব) Page র পরী াথ র ঘেরর 

Color Change হেয় িন রূপ হেব। 

 

উ  পরী াথ েদর Total Fee পরী াথ র কতৃক পিরেশাধ করার পর, Page র তথ  হলুদ Color হেব এবং Payment Status 
পিরবতন হেয় Paid হেব। 

 

 

 



Page এর উপের বাটনসমূেহর ব বহারিবিধঃ 

 

 

 

First Installment  শেষ হওয়ার পর িনেচ ৪(চার) বাটন কাজ করেব। 

 

 

 

 

পরী াথ  িসেল  করার পর SEND SMS বাটেন Click করেল িসেল  করার সকল পরী াথ র 

িনজ িনজ মাবাইেল  SMS  চেল যােব। 

সকল  পরী াথ র তািলকা দখা ও Print করা যােব। 

Total Fee পিরেশাধ করা সকল পরী াথ র তািলকা দখা ও Print করা যােব। 

 

Total Fee - Paid করা সকল পরী াথ র তািলকা দখা ও Print করা যােব। 

Text Box Tools tab to change the formatting of the pull 

Total Fee পিরেশাধ না করা সকল পরী াথ র তািলকা দখা ও Print করা 
যােব। 

িত ােনর সকল পরী াথ র িকভােব Payment  কেরেছন তার তািলকা দখা ও 
Print করা যােব। 


