
Google Play Store েথেক “HBUC Portal”
টাইপ কের সাচর্  বাটেন ি�ক করেল

��েতই কেলেজর েলােগা স�িলত অ্যাপ�
চেল আসেব, এরপর নাম�েত ি�ক ক�ন।

এবার সবুজ রেঙর
(Install) েলখা বাটেন

ি�ক ক�ন।

ইন�ল হওয়ার পর
সবুজ রেঙর (Open) েলখা বাটেন

ি�ক ক�ন।

আমরা েদখেত পাি�
“HBUC Portal” অ্যাপ�

ওেপন হেয় েগেছ।

এবার Student ID ও Password
উভয় ঘেরই ১২ সংখ্যার SID - �

(ex: 201XXXXXXXXX) বিসেয় িদেয়
Sign In েলখা বাটেন ি�ক ক�ন।

“HBUC Portal” অ্যাপ�েত
সফলভােব লগ ইন হেল

�ুেড� েপাটর্ াল ড্যাশেবাডর্  �
ওেপন হেব।

Marium Islam Moona

08-09-2021 07:12 PM Payment SMS

Dear Afzal, We Received payment total 2500 taka  via Bkash for...

08-09-2021 07:12 PM Notice SMS

Zoom link to National Mourning Day discussion rb.gy/i0p1cj Me...

Noor Afzal
Roll: 01
SID: 201XXXXXXXXXX

201XXXXXXXXX

১। অ্যাপ ডাউনেলাড ও ইন�ল

২। লগইন ও পিরিচিত

HBUC Portal অ্যাপ� Google Play Store েথেক ডাউনেলাড
এবং লগইন �ি�য়া ও িবকাশ েপেম� প�িত

ড্যাশেবাডর্  েথেক
িতন দাগ িচিহ্নত েমনুেত

ট্যাপ/ি�ক ক�ন।

 ওেপন হওয়া েমনু েথেক
 �েয়াজনীয় েমনুেত ট্যাপ/ি�ক কের

যাবতীয় কাজ�েলা করা যােব। 

Marium Islam Moona

Noor Afzal
Roll: 01
SID: 201XXXXXXXXXX

Marium Islam Moona

Noor Afzal
Roll: 01
SID: 201XXXXXXXXXX

08-09-2021 07:12 PM Payment SMS

Dear Afzal, We Received payment total 2500 taka  via Bkash for...

08-09-2021 07:12 PM Notice SMS

Zoom link to National Mourning Day discussion rb.gy/i0p1cj Me...



ড্যাশেবাডর্  েথেক
Pay with Bkash েমনুেত

ট্যাপ/ি�ক ক�ন  ।

PAYMENT এর ঘের Amount বিসেয়
িনেচর িদেক CONFIRM েলখা

বাটন � ট্যাপ/ি�ক ক�ন।

৩। িবকাশ এর মাধ্যেম েপেম� করার িনয়ম

OK বাটেন ট্যাপ/ি�ক কের
পরবত� ধােপ েযেত হেব। 

bKash Payment েলখা বাটন �
ট্যাপ/ি�ক করেল িবকাশ েপেম�

অপশন � েশা করেব।

আপনার িবকাশ ন�র� িনিদ� বে�
টাইপ ক�ন এরপর CONFIRM বাটেন

ট্যাপ/ি�ক ক�ন।

িকছু সময় পেরই আপনার েমাবাইল
েভিরিফেকশন েকাড�র SMS পােবন।

েভিরিফেকশন েকাড� িনিদ� বে�
টাইপ ক�ন এরপর CONFIRM

বাটেন ট্যাপ/ি�ক ক�ন। 

আপনার িবকাশ িপন ন�র� িদন
এবং CONFIRM বাটেন ি�ক ক�ন।

েপেম�� সফল হেল িবকাশ েথেক এক�
কনফােমর্শন েমেসজ পােবন।

েপেম� � স�� হেয় েগেল
এক� সাকেসসফুল
েমেসজ েশা করেব।

Marium Islam Moona

08-09-2021 07:12 PM Payment SMS

Dear Afzal, We Received payment total 2500 taka  via Bkash for...

08-09-2021 07:12 PM Notice SMS

Zoom link to National Mourning Day discussion rb.gy/i0p1cj Me...

Noor Afzal
Roll: 01
SID: 201XXXXXXXXXX

30007805

7805

30007805

7805

Are you sure to submit this payment?

CANCEL OK

30007805

7805

30007805

7805

30007805

7805

Habibullah Bahar College

Invoice: 61388aa66e3b8 ৳3000

01XXXXXXXXX XXXXXX

Habibullah Bahar College

Invoice: 61388aa66e3b8 ৳3000 Habibullah Bahar College

Invoice: 61388aa66e3b8 ৳3000

+8809601001655 Now

Dear Noor Afzal, We Received 
payment total 3000 taka via Bkash 
against SID (201XXXXXXXX). Your 
current Due is 7805 taka. HBUC.

েপেম� � স�� হেয় েগেল HBUC এর প� েথেক
এক� কনফােমর্শন েমেসজ পােবন।



Password ভুেল েগেল
Forgotten password? েলখা  

বাটেন ি�ক ক�ন।

এবার ১২ সংখ্যার SID - �
(ex: 201XXXXXXXXX) 

এবং েয ন�ের �িত�ান েথেক
এসএমএস যায় ওই ন�র � বিসেয়
Submit েলখা বাটেন ি�ক ক�ন।

01XXXXXXXXX

Dear Afzal, You have requested to 
change portal password for Noor 
Afzal SID (201XXXXXXXX) portal. 
OTP 85718. HBUC.

+8809601001655

85718

Call Mark as read Copy code

201XXXXXXXXX

201XXXXXXXXX

01XXXXXXXXX

৪। পাসওয়াডর্  ভুেল েগেল যা করেত হেব

আপনার ন�ের এক�
েকাড েস� করা হেব যা িন�দ��
সমেয়র মেধ্য OTP এর ঘের

বসােত হেব। 

উে�িখত ঘর �েলােত নতুন
পাসওয়াডর্  টাইপ কের

Save New Password েলখা
বাটেন ি�ক ক�ন।

পাসওয়াডর্  � সফলভােব
পিরব�ত�ত হেয় েগেল

এক� সাকেসসফুল েমেসজ েশা করেব।  

Dear Afzal, You have requested to 
change portal password for Noor 
Afzal SID (201XXXXXXXX) portal. 
OTP 85718. HBUC.

+8809601001655

85718

Call Mark as read Copy code

85718

01XXXXXXXXX

এসএমএেস �া� েকাড �
OTP এর ঘের বিসেয়
Submit েলখা বাটেন

ি�ক ক�ন।


