
আবেদন করার জনয যে তথ্যগুলি দরকার

 দেশের নাম, ননশের নাম, েন্মতানরখ, একটি সঠিক দমাবাইল নম্বর, উচ্চ মাধ্যনমশকর উত্তীর্ণ দবাশডণ র 
নাম, উচ্চ মাধ্যনমশকর দরনেশেেন নম্বর, উচ্চ মাধ্যনমক উত্তীশর্ণর বছর।

 বাবার নাম, মাশের নাম, দেন্ডার(নলঙ্গ), ধ্মণ, োরীনরক প্রনতবন্ধী হশল আপনার দকান ধ্রশর্র 
প্রনতবন্ধকতা আশছ ও তার েতকরা, বতণ মান ঠিকানার গ্রাম, ডাকঘর, পুনলে দেেন, ব্লক, দেলা, রাষ্ট্র  
ও নপনশকাড, উচ্চ মাধ্যনমশকর দবাশডণ র নাম, উচ্চ মাধ্যনমশকর উত্তীশর্ণর বছর, উচ্চ মাধ্যনমশকর নবষশের 
নবভাগ, প্রশতযকটি নবষশের দমাট নম্বর ও আপনার / আশবেনকারীর প্রাপ্ত নম্বর।
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যরলজবেশন
 ননশের দেশের নামটি নেশত হশব।

 ননশের নাম নেশত হশব।

 ননশের েন্মতানরখটি নেশত হশব।

 একটি সঠিক দমাবাইল নাম্বার নেশত হশব।

 দে নাম্বারটি আশগ নেশেশছন ঐ নম্বরটি আবার নেশত হশব।

 ই-দমল আই নড নলখশত হশব।

 উচ্চমাধ্যনমশকর উত্তীর্ণ দবাশডণ র নাম। 

 উচ্চমাধ্যনমশকর দরনেশেেন নম্বরটি নেশত হশব।

 উচ্চমাধ্যনমশকর উত্তীর্ণ বছরটি নেশত হশব।
 দে নম্বরগুনল বশে দেওো আশছ দস গুনল নলখশত হশব।



আপনন দরনেশেেশনর সমে দে দমাবাইল নম্বরটি নেশেশছন, তাশত আপনন আপনার বযবহারকারী 
আইনড ও পাসওোডণ  পাশবন দসটিশক েত্ন সহকাশর ননশের কাশছ দরশখ নেশত হশব।

তারপর িলিন যোতাবর্ লিক করুন



িলিন যপজ 

 বযবহারকারী আইনডটি নেশত হশব।
 পাসওোডণ টি নেশত হশব।
 দে নম্বরগুনল বশে দেওো আশছ দস গুনল নলখশত হশব।



আবেদনকারী ফর্ড( েযলিিত তথ্য)
 বাবার নামটি নেশত হশব।

 মাশের নামটি নেশত হশব।

 আপনার দেন্ডারটি নেশত হশব।

 আপনন মনহলা হশল কনযাশ্রী আইনড নেশত হশব।

 আপনার ধ্মণটি নেশত হশব।

 েনে আপনন োরীনরক প্রনতবন্ধী হন তাহশল আপনার দকান ধ্রশর্র প্রনতবন্ধকতা 

ও তার েতকরাটি নেশত হশব।

 APL/BPL টি নেশত হশব।

 ফার্স্ণ  দেনাশরেন লানণারটি Yes/No নেশত হশব।

 আপনার কযাটাগনরটি নেশত হশব। SC/ST/OBC-A/OBC-B এর দেশে কযাটাগনর সাটিণ নফশকট নম্বর, প্রোনকারী 

কততণ পে, সাটিণ নফশকট োরীর বছর নেশত হশব।

 পনরবাশরর মানসক আেটি নেশত হশব।  

 সবশেশক কাশছর দরলওশে দেেনটির নাম দিতে হতে। 



 আপনার বববানহক অবস্থা নেশত হশব।   

 আপনার বতণ মান ঠিকানার  গ্রাম/ বানির নাম্বার ও রাস্তার নাম, ডাকঘর, পুনলে দেেন, ব্লক, দেলা, রাষ্ট্র ও 

নপনশকাডটি নেশত হশব।

 আপনার বতণ মান ঠিকানাটি েনে স্থােী ঠিকানা হে তা হশল দেক বশে নিক 

করশত হশব।

 দে নম্বরগুনল বশে দেওো আশছ দস গুনল নলখশত হশব।
 এরপর কন টিননউ দবাতাশম নিক করশত হশব।

 দকান ভুল োকশল এনডট দডটা দত নিক কশর সঠিক তেয নেশত হশব।

 ফাইনাল সাবনমট এ নিক করশত হশব।



আবেদনকারী ফর্ড( লশক্ষািত তথ্য) 
 উচ্চ মাধ্যনমশকর নবভাগটি নেশত হশব। 

 উচ্চ মাধ্যনমশক দে দে নবষে গুনল নছল তার প্রশতযকটি নবষশের নলনখত 

নম্বশরর দমাট নম্বর ও তার প্রাপ্ত নম্বর এবং বযবহানরক নম্বশরর দমাট 

নম্বর ও তার প্রাপ্ত নম্বর গুনল নেশত হশব।

 ইংশরেীর পূর্ণমান কমপশে ১০০ হশত হশব।

 দকান নবষশে বযবহানরক না োকশল দসখাশন ০ নলখশত হশব।

 দেষ নবষেটি না োকশল NO নসশলক্ট করশত হশব। দসখাশননম্বশরর ঘশর ০

নেশত হশব।

 দে নম্বরগুনল বশে দেওো আশছ দস গুনল নলখশত হশব।
 এরপর কন টিননউ দবাতাশম নিক করশত হশব।

 দকান ভুল োকশল এনডট দডটা দত নিক কশর সঠিক তেয নেশত হশব।

 ফাইনাল সাবনমট এ নিক করশত হশব।



লেষয় লনেডাচন 

* আপনার উচ্চ মাধ্যনমশকর নবষশের নভনত্তশত 
আপনন নক নক নবষশে Honours ননশত 
োইশছন, দসটি দেখশত পাশবন।

* আপনার উচ্চ মাধ্যনমশকর নবষশের নভনত্তশত 
আপনন দেনাশরল নবষেটিও নেশত পারশবন।  

* আপনন কত গুনল নবষশে Honours দপশত
পাশরন, দসটিও দেখশত পারশবন।

* আপনার Honours র নবষেটি ননবণােন
করশত হশব।

* আপনন েনে দেনাশরল নেমও আশবেন  
করশত োন, তা হশল করশত পারশবন।

* আপনন দে দে নবষশে আশবেন করশত োন 
তার পাশের দেক বশে নিক করশত হশব।
* এরপর কন টিননউ দবাতাশম নিক করশত 
হশব।

* দকান ভুল োকশল এনডট দডটা দত নিক 
কশর সঠিক তেয নেশত হশব।
* ফাইনাল সাবনমট এ নিক করশত হশব।



েনে মশন হে দকানও তেয প্রোন এ ভুল হশেশছ, তখন কনটিননউ 
দবাতাম এ নিক করার পূশবণ সঠিক ভাশব তেয টি োোই কশর ননশত
হশব, একবার কনটিননউ দবাতাম এ নিক কশর দফলার পর পনুরাে 
তেয টি পনরবতণ ন করা োশবনা।

ভুল তেয োোই কশর পনরবতণ ন করার েনয 

১। বযনিগত তেয
২। কযাটাগনরটি ও োরীনরক প্রনতবন্ধকতা তেয
৩। নেোগত তেয

দেটি পনরবতণ ন করশত হশব দসটিশত নিক করশত হশব।

সমস্ত তেয সঠিক োকশল কনিননউ দবাতাশম নিক



যপবর্ন্ট

আপনন অনলাইন দপশমি করশত পারশবন। 



ফর্ড লিন্ট

 ফমণ নপ্রশি নিক কশর ফাইনাল ফমণটি নপ্রি ননশত পারশবন।


