
ভিত�  মাইে�শন আেবদন এর িনেদ� িশকা 
 

মাইে�শন �ি�য়া�েত �তামার আেবদন এর ��ি�েত �মধা ও অপশন অনুযায়ী চািহত �িত�ােন আসন খািল থাকার সােপে� �তামােক 

মেনানীত করা হেব।  িন�ায়েনর টাকা জমা �দয়ার পর, মাইে�শেনর আেবদন না কের থাকেল �তামার বত� মান মেনানীত কেলেজই �তামােক 

চূড়া�ভােব মেনানীত করা হেব। 

ধাপসমূহঃ 

১। যিদ তুিম �কান কেলেজ মেনানীত হেয় থাক এবং িন�ায়েনর টাকা জমা িদেয় থাক, তাহেলই �কবলমা� তুিম মাইে�শন এর জ� আেবদন 

করেত পারেব।  

২। মাইে�শন এর জ� http://app.xiclassadmission.gov.bd/board/applicantLogin  link এ িগেয় �েয়াজনীয় ত� �দান করার 

মা�েম Login করেত হেব। 

 

 

৩। স�কভােব Login করার পর তুিম বাম িদেকর Sidebar এ িবিভ� অপশন পােব। এখােন মাইে�শন এর আেবদন এর জ� Migration 

�লখা অপশন� িসেল� কর। 

 

  



মাইে�শন �ি�য়াঃ 

৪। মাইে�শন �পজ�র িনেচ তুিম Migration চেয়স অপশন� পােব। তুিম যিদ �তামার বত� মান মেনানীত কেলেজর �কান পিরবত� ন না চাও 

তাহেল Migration অপশন� ‘না’ (No) িসেল� কর এবং আেবদন সাবিমট কর। 

 

 

৫। মাইে�শেনর জ� Migration অপশন� ‘হ�াঁ’Yes িসেল� কর এবং �তামার পছ� অনুসাের Priority �দান কের আেবদন সাবিমট কর।  

মাইে�শন এর আেবদেনর সময় তুিম �তামার পূব��দ� পছ��ম পিরবত� ন করেত/অপিরবিত� ত রাখেত পারেব। উভয়ে�ে�ই আেবদেনর 

বত� মান মেনানীত কেলেজর পছ��ম �থেক �� কের �তামার অিধকতর পছে�র কেলজ�েলােকই �ধুমা� মাইে�শেনর জ� িবেবচনা করা 

হেব। 

মাইে�শেনর আেবদেনর পর পুনরায় Migration অপশন� visit করেল পিরবিত� ত আেবদন �দখা যােব। অথ�াৎ কেলজ�েলার পিরবিত� ত 

Priority �দখা যােব।  সুতরাং মাইে�শেনর আেবদন স�� করার পর অব�ই পুনরায় পয�েব�ণ কের �দখেব আেবদেনর Priority 

স�কভােব পিরবিত� ত হেয়েছ িকনা। 

িনেচর ছিবসহ উদাহরণ সমূেহর মা�েম মাইে�শন �ি�য়া� িব�ািরত বণ�না করা হল। 

  



৫.১। (উদাহরণ ১) ধরাযাক তুিম আেবদেনর সময় �য পছ��ম িদেয়িছেল তার Priority 4 নং পছ��েমর কেলজ�েত তুিম 

মেনানীত হেয়ছ (এখােন Bagerhat ML Collegiate School)।  Migration অপশন� Yes িদেল �তামার আেবদন� মাইে�শেনর জ� 

িবেবচ� হেব। িনেচর ছিবর ��ে� আেবদন� কেলজ Priority 1, 2, 3 এ (Jadunath School & College, Belayet Hossain College, 

Chirulia School & College) �তামার �মধা ও কেলেজর আসন ফাঁকা সােপে� মাইে�শন করা হেব।  

মাইে�শন স�ব না হেল বত� মােন মেনানীত কেলজ�ই এই ��ে� Bagerhat ML. Collegiate School �তামার জ� চূড়া� 

বেল িবেবিচত হেব। 

 

 

  



৫.২। (উদাহরণ ২) এই একই মাইে�শন এর আেবদেন যিদ পছ��ম পিরবত� ন কের মেনানীত কেলেজর Priority 6 �দয়া হয়, 

তাহেল Priority 1, 2 �থেক 5 পয�� কেলজসমূহ যথা�েম মাইে�শেনর জ� িবেবিচত হেব।  অথ�াৎ এইে�ে� যথা�েম, 

Jadunath School and College, Belayet Hossain College, Chirulia School and College, Rahimabad School 

and College এবং Khan Jahan Ali College এই ৫ � কেলজ মাইে�শেনর জ� িবেবিচত হেব। এবং মাইে�শন স�ব না হেল বত� মােন 

মেনানীত Bagerhat ML. Collegiate School �তামার জ� চূড়া� বেল িবেবিচত হেব। 

 

 

  



৫.৩। (উদাহরণ ৩) আবার ধরাযাক তুিম চাও �য �তামার বত� মান মেনানীত কেলজ�র বাইের �কবলমা� অ� �ই� কেলজই 

মাইে�শেনর জ� িবেবিচত �হাক। তাহেল �তামার বত� মান মননয়ন�েক Priority 3  এবং বািক �ই� কেলজেক যথা�েম Priority 1, 

Priority 2 িদেত হেব।   

িনে�র ছিব� ল�� কর, এখােন মেনানীত কেলজ�র পছ��ম পিরবত� ন কের Priority 3 �দওয়া হেয়েছ। এই ��ে� এখন Jadunath 

School & College, Rangdia School & College যথা�েম মাইে�শেনর জ� িবেবচ� হেব। 

 


