আবেদন করবে গেবে গে েথ্য গুলে দরকার

লনবের নাম, একটি valid ম োবোইল নম্বর দিতে হতব, মাধ্যালমক গরলেবেশন নম্বর, মাধ্যালমক
গোবডের নাম, েছর, গমাট নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, োোর ো স্বামীর নাম, মাবের নাম, লেঙ্গ,
কযাটােলর(General/ST/SC),েন্মোলরখ, েেে মান ঠিকানার গ্রাম, োলির নম্বর ও রাস্তার নাম,
ডাকঘর, পু লেশ গেশন, গেো, লপনবকাড ও রাবের নাম, ই-গমে আইলড, ইউলনভালসেটির নাম,
গরলেবেশন নম্বর, েছর, উচ্চ-মাধ্যলমবকর গোবডের নাম, েছর, গমাট নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর।

STEP-1
1. লনবের নাম লদবে হবে।
2. Middle Name নো থ্াকবে লদবে হবে।
3. দনতের পিবী দিতে হতব।
4. একটি valid ম োবোইল নম্বর দিতে হতব।
5. মাধ্যলমক/উচ্চ-মাধ্যলমবকর উত্তীর্ে েছরটি( Passing Year) লদবে হবে।
6. মাধ্যলমক/উচ্চ-মাধ্যলমবকর উত্তীর্ে গরলেবেশন নম্বর টি লদবে হবে।
7. গে সংখযাগুলে লনবে গদওো আবছ গস গুলে েক্সটিবে লেখবে হবে।
8. Register এ লিক করবে হবে।

9. আপনাবক আবে গরলেোর করা েথ্য গুলে গদখাবে,
েলদ সঠিক হে Submit এ লিক করবে হবে এেং
েথ্য ভুে মবন হবে Edit data গে লিক কবর েথ্য
গুলে সঠিক করবে পারবেন।
10. আপনোর Registration Id এবং Passwordটি Registration -র সমবে গদওো
গমাোইে নম্বরটিবে পাবেন।

STEP-2
1. আপনার Registration Id এেং Passwordটি
লদবে LOGIN করবে হবে।
2. গে সংখযাগুলে লনবে গদওো আবছ গস গুলে েক্সটিবে
লেখবে হবে।
3. LOGIN এ লিক করবে হবে।
4. আপনাবক Candidature Type (Fresher / Deputed) টি লদবে হবে।

5. োোর/স্বামীর নামটি লদবে হবে।
6. মাবের নাম লদবে হবে।
7. আপনার লেঙ্গ (গেন্ডারটি) লদবে হবে।
8. আপনার কযাটােলরটি(General/ SC/ST) লদবে হবে।
9. আপলন েলদ শারীলরক প্রলেেন্ধী হন “YES” এ লিক করবে
হবে “Yes” হবে োর Type এেং শেকরা কে গসগুলে
লদবে হবে এেং না হবে “NO” গে লিক করবে হবে।
10. আপনার েন্মোলরখটি লদবে হবে।
11. আপনার েেস লহসাবে (

) কে লদন গসটা গদলখবে গদবে।

12. আপনার েেে মান ঠিকানার গ্রাম/ োলির নাম্বার ও রাস্তার নাম,ডাকঘর,পু লেশ গেশন, গেো,
লপনবকাড ও রাবের নাম লদবে হবে।
13. আপনার েেে মান ঠিকানাটা েলদ স্থােী ঠিকানা হে োহবে গেক েবক্স লিক করবে হবে।
14. আপনার ই-গমে আইলড(E-MAIL) টি লদবে হবে।
15. আপনার ইউলনভালসেটির নাম, গরলেবেশন নম্বর ও েছরটি লদবে হবে।
16. আপনার েলদ অনয ইউলনভালসেটি হবে থ্াবক আপনাবক োর নামটি লেখবে হবে।
17. আপলন েলদ ‘Hons’-এর Student হন োহবে ‘Honours’ Choose করবে হবে, আর েলদ
আপলন ‘Pass’-এর Student হন োহবে, ‘Pass’ Choose করবে হবে।
18. আপলন লক Stream ( অনাসে/গেনাবরে) লনবে পবিলছবেন, গসটা লদবে হবে এেং েলদ সাবথ্
PG Course কবর থ্াবকন, ো হবে PG েক্সটিবে লিক করবে হবে।
19. আপনার মাধ্যলমবকর গোবডের নাম,েছর, গমাট নম্বর ও প্রাপ্ত নম্বরটি লদবে হবে।
20. আপনার উচ্চ-মাধ্যলমবকর গোবডের নাম,েছর, গমাট ও নম্বর প্রাপ্ত নম্বরটি লদবে হবে।
21. আপনার ইউলনভালসেটির নাম, গমাট নম্বর ও প্রাপ্ত নম্বরটি লদবে হবে।

22. আপলন েলদ “PG” েক্সটিবে লিক করবে থ্াবকন, ো হবে আপনাবক
(M.A./M.Sc./M.Com./Other) ইউলনভালসেটির নাম, গমাট নম্বর ও প্রাপ্ত নম্বরটি লদবে হবে।
23. আপনার েলদ আরও উচ্চলশক্ষা থ্াবক, োহবে আপনাবক Course

Choose করবে হবে ও

েছরটি লদবে হবে।
24. গে সংখযাগুলে লনবে গদওো আবছ গস গুলে েক্সটিবে লেখবে হবে।
25. আপনাবক গেক েক্সটিবে লিক করবে হবে।
26. আপনাবক Save এ লিক করবে হবে।
27. আপলন গে েথ্য গুলে লদবেবছন গস গুলে গদখাবে ও আপনার েথ্য গুলে সঠিক হবে থ্াকবে
Final Submission এ লিক করবে হবে এেং েলদ আপলন গকান ভুে েথ্য লদবে থ্াবকন,
আপলন Edit data গে লিক কবর েথ্য গুলে সঠিক করবে পারবেন।
28. আপলন অনোইন ও অফোইন ২টির মযাধ্বমই গপবমন্ট করবে পারবেন।
29. আপলন অফোইবন োোবনর মযাধ্বম গপবমন্ট করবে
পারবেন।
30. লপ্রন্ট োোবন লিক কবর আপনাবক লপ্রন্ট লনবে হবে। োোন
লপ্রন্ট গনওোর One Working Day পর েযাবে টাকা েমা
লদবে হবে।
31. োোবনর একটি অংশ েযাে লনবে গনবেন ও োলক ২টি অংশ(ইউলনভালসেটি কলপ এেং েুবডন্ট
কলপ) আপনাবক লদবে গদবে। োোনটিবক েত্ন সহকাবর লনবের কাবছ গরবখ গদবেন। গকাথ্াও
েমা লদবে হবে না।

STEP-3
1.

আপনাবক লনবের Passport Size Photo (Size:

2MB ) অপবোড(upload)

করবে হবে এেং ঐ ফবটার লনবে লকছু টা সাদা অংশ গছবি রাখবেন। োবে আপলন ঐ সাদা অংশটিবে
Signature করবে পাবরন। োরপর Signature করা ফবটা-কলপটিবক Scan কবর
অপবোড(upload) করবে হবে
2.

সে লকছু হবে গেবে আপলন আপনার Final Form টি লপ্রন্ট লনবে রাখবেন এেং েত্ন সহকাবর
লনবের কাবছ গরবখ গদবেন, ভলেে র সমবে Final Form টি ইউলনভালসেটি লনবে গেবে হবে।

3.

Final Form টি লপ্রন্টআউবটর পর লনবের Signature টি করবেন।

