িকভােব আেবদন করেবন…?
ঢাকা িব িবদ ালয় অিধভু সরকাির ৭ কেলেজর ফলাফল সম য়
সংেশাধেনর এবং উ রপ পুনিনরী ার অনলাইন আেবদেনর
িনয়মাবিলঃ
ধাপ ১ঃ https://dua7ccomplain.com/ সাইট িভিজট ক ন
িশ াথ রা িনেজর

া াম িসেল

করেবন এবং ঢাকা

িব িবদ ালয় ফরম িফলােপর রিজে শন নং এবং
পাসওয়াড িদেয় Sign In ব
 াটেন ি ক করেব।
া াম, রিজে শন নং এবং পাসওয়াড

ক থাকেল

আেবদন করার ফরম আসেব (ছিব নং ২)। aa

2

Add New Application পইেজ আেবদন ফরম আসেব। িশ াথ িনেজর নাম,
প ২ঃ িশ াথ িনেজর মাবাইল না ার, ঢাকা িব িবদ ােয়র দ

া াম এবং সাবেজ

দখেত পারেব।

রিজে শন না ার এবং জাতীয় িব িবদ ালেয়র

রিজে শন না ার (যিদ থােক) িদেব।
প ৩ঃ িশ াথ Application Type  থেক তার আেবদেনর ধরন (সংেশাধন/সম য়) িসেল
প ৪ঃ ফলাফল সংেশাধনজিনত িশ াথ েদর জন Withheld Application িসেল
না ার, সংেশাধেনর ইয়ার, এবং পির ার বছর িসেল

করেব।

করেব। এবং িশ াথ র সেবেশষ রাল

করেব। কেলজ থেক সত ািয়ত Application, Online Result,

Admit Card এবং Attendance Sheet আ
 পেলাড করেত হেব। একই ধরেনর ড েম

একািধক হেল

+ (

াস বাটন) -

ি ক করেল আপেলাড করার অপশন পাওয়া যােব।
তারপর সবিকছু

ক থাকেল Submit ব
 াটেন ি ক করেল আেবদন

রণ হেব। তেব, সাবিমট করার পুেব িশ াথ েক

একািধকবার চক কের নওয়ার অনুেরাধ করা হল।

ফলাফল সম য়জিনত িশ াথ েদর জন Application Type  থেক Coordination (সম য়) িসেল

করেব। তারপর,

চতু থ বেষর পির ার সন এবং পির ার রাল িদেব। িনেচর লাইন থেক, সম েয়র জন পির ার ইয়ার, উ
এবং উ

পির ার রাল িদেব। একািধক পির ার জন

পির ার সন

াস বাটেন ি ক কের একািধক পির ার তথ দওয়া যােব। সম েয়র

জন পির ার তথ দওয়া শষ হেল কেলজ থেক সত ািয়ত Application, Online Result এ
 বং Admit Card
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আপেলাড করেত হেব। একই ধরেনর ড েম

একািধক হেল

+ (

াস বাটন) - ি ক করেল আপেলাড করার অপশন

পাওয়া যােব।
তারপর সবিকছু

ক থাকেল Submit ব
 াটেন ি ক করেল আেবদন

রণ হেব। তেব, সাবিমট করার পুেব িশ াথ েক

একািধকবার চক কের নওয়ার অনুেরাধ করা হল।
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উ রপ পুনিনরী ার আেবদন করার জন িশ াথ েদর Rescrutiny Application এ ি ক করার পর Add New
Application এ ি ক করেত হেব। িশ াথ র মাবাইল না ার এবং প ি প ন র িদেব হেব। Application, Online
Result এ
 বং Admit Card আপেলাড করেত হেব।

Pay Slip  আপেলাড করেত হেব।

প ৫ঃ Submit বাটেন ি ক করেল আেবদন

ঢাকা িব িবদ ালেয়র পির া িনয় েকর অিফেস অনুেমােদর অেপ ায়

থাকেব। অনুেমাদন না পাওয়া পয িশ াথ Appliation List থেক আেবদেনর তথ পিরবতন, পিরমাজন করেত পারেব।
আেবদন

অনুেমািদত হেল িশ াথ আেবদেনর বতমান অব া জানেত পারেব।

