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১

িচ ঃ Home Page এ Registration and Login Option
১। Registration: Registration করার জ
Home Page এর Login Option এর উপের “To
Registration Here Click And Fill Up All Requirements” লখার উপর ি ক ক ন।
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িচ ঃ এক

৭

ণ করাLogin Form

২। Search User Name: User Name এক
ণ িবষয়। কারণ এই User Name এবং Password
বহার কের পরবিতেত আপনার Login করেত হেব। User Name িহসােব কী নাম বহার করেল আপনার জ
িবধাজনক হেব তা িনেচ বণ না করা হলক. ল/ কেলজ ছা -ছা ীেদর User Name: েলর বা কেলেজর ছা -ছা ীেদর Registration করার জ
আপিন এখন য েল বা কেলেজ পড়েছন সই ল বা কেলজ থেক দ ই অ েরর ল/কেলজ কাড ন র বহার
করেত হেব যমন: (01/ 02/ 03 ইত ািদ), য সােল ভিত হেয়েছন সই সােলর শষ ই অ র যমন: 2017 এর জ
17, প (Humanities-01, Commerce-02, Science-03, Teacher-04, Officer-05, Stuff-06,
Morning-07, Day-08, Technicla-09) এর জ ই অ যমন: Humanities এর জ (01) এবং আপনার
রালন র যমন: 101 বহার করেবন।
উদাহরণঃ 01.17. 01.101 [School . Admission Year . Group . Roll Number]

ক. ল/ কেলজ িশ কেদর User Name: ল-কেলেজর িশ ক বা ছা -ছা ী বােদ অ সকেল ল বা কেলজ
থেক দ ই অ েরর কাড ন র, য সােল রিজে শন করেছন তার শষ ই অ র, প কাড এবং শেষ আপনার
নােমর সংি আকাের িলখেবন।
উদাহরণঃ 01.17.04.sabya [School . Registration Year . Group . Sort Name]
(গ) যেকােনা ি র ে ঃ আপনার মেন থাকেব এমন কান নাম বা আপনার নাম সংি
আকাের িলখেত
পােরন। যমন: Sabyasachi Bairagi এর ে sabya/ sachi/ bairagi/ sabyasachi ইত ািদ।
িব ঃ সকল অ র ইংেরিজ ছাট হােতর িলখেত হেব, কান
মােঝ ডট িচ ( . ) িদেত হেব।

স

বহার করা যােব না এবং িত

কােডর

৩। Verified User Name: User Name বে আপনার User Name িলেখ Search Button এ ি ক করেত
হেব। যিদ এই নাম অ কউ বহার না কের তাহেল User Name আপিন বহার করেত পারেবন। আর অ কউ
এ নাম বহার করেল Message এর ম েম আপনােক জািনেয় দওয়া হেব। তখন আপনােক অ কান নাম বহার
করেত হেব।
৪। Password: যেকােনা অ র, সং া, িচ যা আপিন সহেজ মেন রােখেত পােরন Password িহসােব সবই
বহার করেত পেরন িক যা হেব সব িন ৩ অ র থেক সব ২০ অ েরর মে ।
৫। Conform Password: Password িহসােব িনেদ শনা ন র (৪) এ যা
Password এর জ িনেদ শনা ন র(৫) এ ব একই িজিনস িলখেত হেব।

বহার কেরেছন Conformation

৬। Email ID: িনেদ শনা ন র(৬) এ আপনার Email ID িল ন যিদ Email ID না থােক ফ কা রা ন।
7। Mobile Numbr: মাবাইল না ার বই
ণ এক িবষয় তাই িন লভােব আপনার মাবাইল ন র িনেদ শনা
ন র (৭) এ িলখেত হেব। েলর ছা -ছা ীরা তােদর অিভভাবেকর ন র িল ন কারণ এই ন েরই ছা -ছা ীেদর
Fingerprint Attendence, Result, Important Notice জািনেয় দওয়া হেব।
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িচ ঃ Address and Education Information

৮। Full Name and Address: নাম, কানা ( াম/বাসা, পা , উপেজলা, জলা) সহ জ তািরখ, িল , ধম, রে র
প রণ ক ন।
িব ঃ লাল ার

অপশন েলা অব ই রণ করেত হেব।

৯। Profile Picture: আপনার Profile এর জ
Size হেব সেব া 100MB.

ছিব

ক ন। ছিবর File Type হেব .jpg/.jpeg এবং File

১০। Registration Under: আপিন য িত ােনর অধীেন ভিত হেত চান সই িত ােনর নাম Select ক ন।
Default এ General Knowledge িসেল করা আেছ।
িব ঃ পরবত েত আপিন যখন ই া আপনার Profile Edit কের িত ান পিরবত ন করেত পারেবন। এর ফেল
আপিন যখন ই া যেকান িত ােনর অধীেন তােদর িবধা িনেত পারেবন।
1১। Present Studying Information: আপিন বতমান য িণেত ভিত হেয়েছন বা পড়েছন স সকল ত
দান ক ন এবং Last Exam Result িহসােব আপনার সব েশষ া রজা (িডিভশন, াস, িজিপএ, িসিজিপএ)
িল ন।
 ছা -ছা ীরা তােদর াস রাল ন র দান করেবন।
 িশ ক
অব ই Group িহসােব Teacher িনব াচন করেবন। িশ ক য িবষেয়র পাঠ দান করেবন
Studying Subject িহসােব সই িবষয় িলখেবন।
 সাধারণ বহারকারী য িবষেয় লখা-পড়া কেরেছন Group িহসােব সই িবষয় িনব াচন করেবন।
1২। Submit Button: সকল ত

রণ করা হেল Submit Button এ ি ক ক ন।

িব ঃ আপনার Registration সফল হেল আপনার Email ID এবং Mobile Number এ আপনার User
Name এবং Password Message এর মা েম জািনেয় দওয়া হেব।

যেকােনা সম ার জ যাগােযাগ ক ন
স সাচী বরাগী (এডিমন)
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