
আববদন করার জনয যে তথ্যগুলি দরকার 

 দেশলর নাম, ননশের নাম, েন্মতানরখ, একটি ঠিক দমাবাই নম্বর, উচ্চ মাধ্যনমশকর উত্তীর্ণ দবাশডণ র 
নাম, উচ্চ মাধ্যনমশকর দরনেশেলন নম্বর, উচ্চ মাধ্যনমক উত্তীশর্ণর বছর। 

  

 বাবার নাম, মাশের নাম, দেন্ডার(নঙ্গ), ধ্মণ, লারীনরক প্রনতবন্ধী শ আপনার দকান ধ্রশর্র 
প্রনতবন্ধকতা আশছ  তার লতকরা, বতণ মান ঠিকানার গ্রাম, ডাকঘর, পুনল দেলন, ব্লক, দো, রাষ্ট্র  
 নপনশকাড, উচ্চ মাধ্যনমশকর দবাশডণ র নাম, উচ্চ মাধ্যনমশকর উত্তীশর্ণর বছর, উচ্চ মাধ্যনমশকর নবশের 
নবভাগ, প্রশতযকটি নবশের দমাট নম্বর  আপনার / আশবেনকারীর প্রাপ্ত নম্বর। 
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যরলজবেশন 

 
 ননশের দেশলর নামটি নেশত শব। 

 ননশের নাম নেশত শব। 

 ননশের েন্মতানরখটি নেশত শব। 

 একটি ঠিক দমাবাই নাম্বার নেশত শব। 

 দয নাম্বারটি আশগ নেশেশছন ঐ নম্বরটি আবার নেশত শব। 

 ই-দম আই নড নখশত শব। 

 উচ্চমাধ্যনমশকর উত্তীর্ণ দবাশডণ র নাম।  

 উচ্চমাধ্যনমশকর দরনেশেলন নম্বরটি নেশত শব। 

 উচ্চমাধ্যনমশকর উত্তীর্ণ বছরটি নেশত শব। 
  দয নম্বরগুন বশে দেো আশছ দ গুন নখশত শব। 

 

 



আপনন দরনেশেলশনর মে দয দমাবাই নম্বরটি নেশেশছন, তাশত আপনন আপনার বযবারকারী 
আইনড  পাোডণ  পাশবন দটিশক যত্ন কাশর ননশের কাশছ দরশখ নেশত শব। 

  
 
 

তারপর িলিন যবাতাবর্ লিক করুন 



িলিন যপজ  
 

 বযবারকারী আইনডটি নেশত শব। 

 পাোডণ টি নেশত শব। 
 দয নম্বরগুন বশে দেো আশছ দ গুন নখশত শব। 



আববদনকারী ফর্ড( বযলিিত তথ্য) 
  বাবার নামটি নেশত শব। 

 মাশের নামটি নেশত শব। 

 আপনার দেন্ডারটি নেশত শব। 

 আপনন মনা শ কনযাশ্রী আইনড নেশত শব। 

 আপনার ধ্মণটি নেশত শব। 

 যনে আপনন লারীনরক প্রনতবন্ধী ন তাশ আপনার দকান ধ্রশর্র প্রনতবন্ধকতা  

 তার লতকরাটি নেশত শব। 

 APL/BPL  টি নেশত শব। 

 ফার্স্ণ  দেনাশরলন ানণারটি Yes/No নেশত শব। 

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

কতৃণ পে, াটিণ নফশকট োরীর বছর নেশত শব। 

 পনরবাশরর মানক আেটি নেশত শব।   

 বশেশক কাশছর দরশে দেলনটির নাম দিতে হতে।  



 আপনার বববানক অবস্থা নেশত শব।    

 আপনার বতণ মান ঠিকানার  গ্রাম/ বানির নাম্বার  রাস্তার নাম, ডাকঘর, পুনল দেলন, ব্লক, দো, রাষ্ট্র  

নপনশকাডটি নেশত শব। 

 আপনার বতণ মান ঠিকানাটি যনে স্থােী ঠিকানা ে তা শ দেক বশে নিক  

করশত শব। 

 দয নম্বরগুন বশে দেো আশছ দ গুন নখশত শব। 
 এরপর কন টিননউ দবাতাশম নিক করশত শব। 

 দকান ভু োকশ এনডট দডটা দত নিক কশর ঠিক তেয নেশত শব। 

 ফাইনা াবনমট এ নিক করশত শব। 

 



আববদনকারী ফর্ড( লশক্ষািত তথ্য)  
 
 উচ্চ মাধ্যনমশকর নবভাগটি নেশত শব।  

 উচ্চ মাধ্যনমশক দয দয নবে গুন নছ তার প্রশতযকটি নবশের ননখত 

নম্বশরর দমাট নম্বর  তার প্রাপ্ত নম্বর এবং বযবানরক নম্বশরর দমাট 

নম্বর  তার প্রাপ্ত নম্বর গুন নেশত শব। 

 ইংশরেীর পূর্ণমান কমপশে ১০০ শত শব। 

 দকান নবশে বযবানরক না োকশ দখাশন ০ নখশত শব। 

 দল নবেটি না োকশ NO নশক্ট করশত শব। দখাশন নম্বশরর ঘশর ০ 

নেশত শব। 

 দয নম্বরগুন বশে দেো আশছ দ গুন নখশত শব। 
 এরপর কন টিননউ দবাতাশম নিক করশত শব। 

 দকান ভু োকশ এনডট দডটা দত নিক কশর ঠিক তেয নেশত শব। 

 ফাইনা াবনমট এ নিক করশত শব। 



লবষয় লনবডাচন  

* আপনার উচ্চ মাধ্যনমশকর নবশের নভনত্তশত 
আপনন নক নক নবশে Honours  ননশত 
োইশছন, দটি দেখশত পাশবন। 

* আপনার উচ্চ মাধ্যনমশকর নবশের নভনত্তশত 
আপনন দেনাশর নবেটি নেশত পারশবন।   

* আপনন কত গুন নবশে Honours দপশত  
পাশরন, দটি দেখশত পারশবন। 

* আপনার Honours র নবেটি ননবণােন 
করশত শব। 

* আপনন যনে দেনাশর নেম আশবেন  
করশত োন, তা শ করশত পারশবন। 

* আপনন দয দয নবশে আশবেন করশত োন 
তার পাশলর দেক বশে নিক করশত শব। 

* এরপর কন টিননউ দবাতাশম নিক করশত 
শব। 

* দকান ভু োকশ এনডট দডটা দত নিক 
কশর ঠিক তেয নেশত শব। 

* ফাইনা াবনমট এ নিক করশত শব। 



যপবর্ন্ট 

আপনন অনাইন দপশমন্ট করশত পারশবন।  



ফর্ড লিন্ট 

 ফমণ নপ্রশন্ট নিক কশর ফাইনা ফমণটি নপ্রন্ট ননশত পারশবন।  
  


