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পদে�প�িল ১ �থেক ১১ পয�� পর পর অনসুরণ কর : 

ন�র উপেদশ/িনেদ� শ 

১ �তামার সব তথ� ও ফেটা ও সই �ক কােছ িক না �দখাই �ধান উে�শ� 

২ 
লগইেনর জন� (ক)�তামার নাম (খ)�তামার �জ�ার এবং (গ)�তামার জ� তািরেখর সম� �লখ 

৩ 

সম� �লখা স�ক হেল ি�ন� �দিশ�ত হেব: 

(ক) �কবলমা� �তামার নাম িবশদ বণ�নার সােথ অথবা 

(খ) �তামার নাম আর অন�ান� বণ�নার সােথ �তামার নােমর মেতা সম� নাম 

৪ 

িবকে�র (ক)��ে� �তামার নােমর সােথ সাির� িনব�াচন কর এবং এ�ার ি�ক কর 

িবকে�র (খ)��ে� �কবল �তামার ফেটা, িপতার নাম, জ� তািরখ ইত�ািদর সাির� িনব�াচন এবং এ�ার ি�ক 

কর 

৫ 
যিদ সব তথ� পুেরাপুির / িনি�তভােব �ক থােক তেব, ব� “ওেয়লকাম”এর পের “ও �ক” �ত ি�ক কর 

৬ 

এরপের এক� পৃ�া ফেটা এবং �া�র সহ �তামার িনবে�র (Registration) জন� �েয়াজনীয় সম� িববরণ সহ 

উপি�ত হেব 

৭ 

এরপের �তামার ফেটা এবং �া�র সহ সম� িববরণ / �ডটা সাবধানতার সােথ পরী�া কের �দখ এবং যিদ সব 

�ক থােক তেব পৃ�ার নীেচ "জমা িদন(Submit)" এবং তারপের "হ�াঁ (Yes)" িবক�� ি�ক কর। তারপের দ�ু 

পৃ�া উপি�ত হেব। 

�তামার �মাবাইল �ফান বা �ড�টপ বা ল�াপটেপ ডাউনেলাডেযাগ� এক� মু�ণ “print” (িপিডএফ) িনেয় নাও| 

�তামার িনব�করণ (Registration) �ি�য়া স�ূণ�। 

যিদ পের �দখা যায় �য �কান ভুল �থেক �গেছ তেব ঐ দ�ু পৃ�া ি��আউট িনেয় �তামার কেলেজ �দখা কর 

৮ 

যিদ পরী�া কের �দখা যায় �য 

(ক) �য �কানও �ডটা পিরবত� ন করেত / সংেশাধন করেত হেব এবং / অথবা 

(খ)�তামার ফেটা বা �া�র বা উভয়ই �দওয়া �নই, 

তারপের তুিম পৃ�ার নীেচ "জমা িদন (Submit)" এবং তারপের "না (No)" িবক�� ি�ক কর। 

৯ 

যিদ �কানও (ক)তথ� পিরবত� ন / সংেশাধন করা আবশ�ক এবং 

(খ) ফেটা বা �া�র বা উভয়ই �দওয়া �নই বা ভুল ফেটা বা ভুল �া�র �দওয়া আেছ, 

তেব �েয়াজনীয়� করার জন� �তামার �মাবাইল �ফান বা �ড�টপ বা ল�াপটেপ �থম এবং ি�তীয় পৃ�ার 

ডাউনেলাডেযাগ� ি��আউট (িপিডএফ) িনেয় �তামার কেলেজ �দখা কর 

১০ 

যিদ �তামার �ডটা স�ক হয় িক� �তামার ফেটা বা �া�র বা উভয়ই �দওয়া �নই, তেব একই �তামার �মাবাইল 

�ফান বা �ড�টপ বা ল�াপটেপ ডাউনেলাডেযাগ� ি�তীয় পৃ�ার ি��আউট (িপিডএফ) িনেয় �তামার কেলেজ �দখা 

কর।। 

১১ 

যিদ (১) �কানও তথ� পিরবত� ন / সংেশাধন করা �েয়াজনীয় হয় এবং 

(২) ফেটা বা �া�র বা উভয়ই না �দয়া থােক, 

তেব �থম পৃ�ার সংেশািধত ি��আউট সহ এবং �তামার ছিব সহ ি�তীয় পৃ�ার ি��আউট িনেয় �তামার 

কেলেজ �দখা কর, �েয়াজনীয় কাজ করার জন�। 
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