
 

এখান �থেক �থেম �পা� িসেল� ক�ন।তারপর ইেমইল এে�স ও �মাবাইল না�ার িদেয় SUBMIT  বাটেন ি�ক করেল 
পরবত� ধােপ �যেত পারেবন এবং িনেচর মত �পইজ �দখেত পারেবন। 

 

 

 

অতঃপর িসে�ম �থেক আেবদনকারীেক এক� এি�েক� আইিড �দান করা হেব এবং লগইন করার অপশন পােবন। 
(এি�েক� আইিড সংর�ন কের রাখেত হেব।)Log In অপশেন ি�ক করেল িনেচর মত �পইজ �দখেত পােবন। 

  

 



 

 

 

এখােন আেবদনকারীর ইেমইল এে�স,�মাবাইল না�ার এবং এি�েক� আইিড িদেয় লগইন করেত হেব।  

অতপর লগইন করার পর  িনেচর মত �পইজ �দখেত পারেবন। 



 

এখােন আেবদনকারীর �েয়াজনীয় তথ�িদ িদেত হেব।অতপর আেবদনকারীর একােডিমক তথ� িদেত হেব। 

Academic info �মনেুত ি�ক করেল আেবদনকারী িনেচর মত এক� �দখেত পােব।  



  

এখােন  �থেম  Add Academic info এর  অধীেন  Exam Title িসেল� করেত হেব।অতপর িনেচর মত �পইজ �দখেত 
পােবন। 

 

 

এখােন আেবদনকারীর িশ�াগত �যাগ�তার �েয়াজনীয় তথ�ািদ �দান করেত হেব।  



ADD বাটেন ি�ক করেল আেবদনকারী পুেব�র ন�ায় কায�ািদ স�� করেত পারেবন।এবং িনেচর মত �পইেজ �দখেত 
পােবন।  

 

ADD বাটেন ি�ক করেল পুেব�র ন�ায়  িশ�াগত �যাগ�তার  �েয়াজনীয় তথ�ািদ �দয়া যােব।  

Publication Info �মনেুত ি�ক করেল িনেচর মত �পইজ �দখেত পারেবন। 

 

এখান  �থেক  পাবিলেকশন  স�িক� ত  �েয়াজনীয়  তথ�ািদ   িদেত  হেব।  ADD বাটেন  ি�ক  করেল  পুেব�র  ন�ায়  কায�ািদ  স�� 
করেত  পারেবন।  অতঃপর  Professional Experience স�িক� ত  �েয়াজনীয়  তথ�ািদ  �দান  করেত  হেব।  Professional 
Experience �মনেুত ি�ক করেল িনেচর মত �পইজ �দখেত পারেবন।  

 



এখােন আেবদনকারীর �পশাগত অিভ�তা স�িক� ত �েয়াজনীয় তথ�ািদ �দান করেত হেব।  ADD বাটেন  ি�ক  করেল 
পুেব�র  ন�ায়  কায�ািদ  স��  করেত  পারেবন।অতঃপর Teaching Expreience স�িক� ত �েয়াজনীয় তথ�ািদ �দান 
করেত হেব।  

Teaching Expreience �মনেুত ি�ক করেল িনেচর মত �পইজ �দখেত পােবন।  

 

এখােন  Teaching Expreience স�িক� ত �েয়াজনীয় তথ�িদ িদেত হেব। ADD বাটেন  ি�ক  করেল  পুেব�র  ন�ায়  কায�ািদ 
স��  করেত  পারেবন।অতঃপর আেবদনকারীর ছিব আপেলাড করেত হেব। 

Picture Upload/Update �মনেুত ি�ক করেল িনেচর মত �পইজ �দখেত পারেবন। 

 

 



এখােন আেবদনকারীর ছিব আপেলাড করেত পারেবন। 

 অতঃপর আেবদনকারীর সা�র আপেলাড করেত হেব। Signature Upload/Update �মনেুত ি�ক করেল িনেচর মত 
�পইজ �দখেত পারেবন। 

 

 

এখােন আেবদনকারীর �া�র  আপেলাড করেত পারেবন। 

অতঃপর আেবদনকারীর সা�র আপেলাড করেত হেব। Signature Upload/Update �মনেুত ি�ক করেল িনেচর মত 
�পইজ �দখেত পারেবন। অতঃপর আেবদনকারীর NID আপেলাড করেত হেব।  

NID Upload/Update �মনেুত ি�ক করেল িনেচর মত �পইজ �দখেত পারেবন।

 



 

এখান �থেক এনআইিড আপেলাড করেত পারেবন। 

অতপর �পেম� Payment �মনেুত ি�ক করেল িনেচর মত �পইজ �দখেত পােবন। 

 

এখােন আেবদনকারীর জন�  ধায�কৃত টাকার পিরমান  �দখেত  পােবন । এবং আপনার �যসব তথ� �দয়া বািক আেছ,তা 
�দখেত পােবন।আপনার সব তথ�েদয়ার পর �পেম� করেবন।  

সব�েশেষ “CV” �মনেুত ি�ক কের আপনার আেবদন ফম�� ডাউনেলাড ক�ন।  


