অিলাইমি মলিমদি সংক্রান্ত ভিে াবলী

ছাত্র-ছাত্রী/অভিিাবকগণ ভবকাশ এর ম াবাইল াভি ট্রান্সফার এর াধ্যম টিউশি ভফসহ অন্যান্য সকল ভফস
প্রদাি করমে পারমবি। োর োভলকা ওমেবসাইমের মপম ন্ট screen এ মদো আমছ। েমব এসব মেমত্র সংভিষ্ট
পমের ভির্ ধাভরে চার্ধ প্রম ার্য হমব। ভবকামশর াধ্যম অিলাইমি প্রভেটি মলিমদমির র্ন্য চার্ধ ভিম্নরূপ:
ভবকাশ এর ম াবাইল াভি ট্রান্সফার এর াধ্যম

াধ্যম মলিমদি করমল – ১.৫% হামর চার্ধ প্রম ার্য

১। মকামিা ছাত্র-ছাত্রী /অভিিাবক ভবকামশর াধ্যম মলিমদি করমে চাইমল োমদর িাম ভবকামশ একটি
অযাকাউন্ট ম ালার র্ন্য অনুমরার্ করা হমলা।
২। ভবকামশর অযাকাউন্ট ম ালার র্ন্য ভিম্নভলভ ে কাগর্পত্র ম মকাি ভবকাশ এমর্ন্ট এর কামছ র্ া ভদমে
ভবকাশ অযাকাউন্ট ম ালা ামব
ক) অভিিাবমকর ১ কভপ ছভব এবং র্ােীে পভরচেপমত্রর ফমোকভপ
৩। ভবকাশ এযামপর াধ্যম সহমর্ই ভবকাশ অযাকাউন্ট ম ালা ামব। ভবকাশ এযাপ ডাউিমলাড কমর ভিমর্র ছভব
এবং র্ােীে পভরচেপমত্রর ছভব তুমল দ্রুে ভবকাশ অযাকাউন্ট ম ালা সম্ভব।
৪। একর্মির ম াবাইল অযাকাউন্ট ব্যবহার কমর অমিমকর টিউশি ভফসহ অন্যান্য ভফস পভরমশার্ করা সম্ভব।
মসমেমত্র সংভিষ্ট অযাকাউমন্ট প ধাপ্ত ব্যামলন্স থাকমে হমব।
৫। উক্ত ম াবাইল অযাকাউন্ট ভদমে িভবষ্যমে স্কুমলর সকল মলিমদি সম্পন্ন করা ামব।

অিলাইমি মলিমদমির পদ্ধভে
ইমো মধ্য িাস ধারী মথমক দ্বাদশ মেভণর সকল ছাত্র / ছাত্রীমদরমক কামড ধর এর াধ্যম Student ID ও
Password সরবরাহ করা হমেমছ। উক্ত Student ID ও Password ভদমে ClassTune
ওমেবসাইে অথবা এযাপ মথমক Login করমে হমব। কমলর্ কর্তক
ধ সরবরাহকৃে Password ভদমে
Login করমে হমব, ো পভরবেধি কমর ভির্স্ব Password মসে করমল িামলা। এই Password
অবশ্যই অেযন্ত মগাপিীেোর সামথ সংরেণ করমে হমব। মকাি ছাত্র / ছাত্রী Student ID ও
Password হাভরমে মফলমল/ভুমল মগমল, ো ওমেবসাইমের Forget Password Option মথমক
অথবা পুিরাে মেভণ ভশেমকর ভিকে মথমক সংগ্রহ করমে হমব। মকাি অবস্থামেই একর্মির Password
অন্যর্মির সামথ মশোর করা ামব িা।
ওয়েবসাইট থেয়ে অনলাইন থলনয়েনঃ
 ভিজিট েরুন www.classtune.com

লগ ইি বােমি
ভিক করুি

এখানে User ID
লিখুে

এখানে Password
লিখুে

লগ ইি বােমি ভিক করুি

Fees এ ভিক
করুি

Pay Fees এ
ভিক করুি

bKash ভসমলক্ট

করুি

Pay Fees এ
ভিক করুি

এ ামি
ভিক
করুি

আপিার ভবকাশ ম াবাইল িাম্বারটি
প্রমবশ করুি

Proceed
অপশমি ভিক করুি

আপিার ম াবাইমল পাঠামিা
Authorization Code
Proceed
অপশমি ভিক করুি

িাম্বারটি প্রমবশ করুি
Authorization Code িা মপমল
Resend Code অপশমি ভিক করুি

আপিার ভবকাশ অযাকাউমন্টর ভপি িাম্বারটি
প্রমবশ করুি

Confirm বােমি ভিক কমর
ট্রািমর্কশি সম্পন্ন করুি।
Successful
Message িা আসা প ধন্ত
Browser বন্ধ িা কমর
অমপো করুি

ClassTune এযামপ মলিমদমির পদ্ধভে
 Google Playstore মথমক ClassTune ম াবাইল এযাপটি ডাউিমলাড করুি

এ ামি User ID
ভলখুি

এ ামি Password
ভলখুি

লগ ইি বােমি ভিক করুি

Fees এ ভিক
করুি

bKash ভসমলক্ট

করুি

Pay Fees এ
ভিক করুি

আপিার ভবকাশ ম াবাইল িাম্বারটি
প্রমবশ করুি

Proceed অপশমি
ভিক করুি

 ওমেবসাইমের মেমত্র বভণ ধে র্াপগুমলা পুিরাে অনুসরি করুি।


ট্রািমর্কশি সম্পন্ন কমর Successful Message িা আসা প ধন্ত এযাপটি বন্ধ িা কমর অমপো করুি।।

