সরকারর রিদ্যালয় সমূহের অনলাইন ভরতি ফরম পূরহের রনয়মািলী
রররিহেশন ফরম এর নমুনা। এই ফরহম আহিদ্নকারী সঠিকভাহি তথ্য পূরে করহি।

ধাপঃ১

আবেদন

করার

ননয়মঃ-

আহিদ্নকারীহদ্র
প্রথ্হমwww.eductg.gov.bd ওহয়ি

সাইহের

অনলাইন এডরমশন রিক কহর যথ্াযথ্ ও রনভুি ল
Transaction ID প্রদ্ানপূিিক ভরতি র আহিদ্ন
প্ররিয়া শুরু করহত পারহি।

ধাপঃ৬ অনিিােবকর তথ্যঃ- অরভভািহকর নাম
ও অনযানয তথ্য সঠিকভাহি পূরে করহত েহি ।

ধাপঃ১০ Applicant's Login:- আহিদ্কারীর
রমািাইল রফাহন ররাল নাম্বার ও পাসওয়াডি সম্বরলত

িািা মা মতত েহল/Occupation রথ্হক Late

একটি SMS পাহি। উক্ত ররাল নাম্বার ও পাসওয়াডি

রসহলক্ট করহত েহি। িািা ও মা উভহয় যরদ্

টি সতকিতার সাহথ্ সংরক্ষে করহত েহি এিং উক্ত

মতত েন তােহল Guardian এিং Guardian's

ররালনাম্বার

relation ঘর দ্ুটি পুরে করহত েহি।

applicant's Login কহর প্রহিশপে , রসে প্লান ,

ধাপঃ৭ ঠিকানাঃ- আহিদ্নকারীর পুোঙ্গ ঠিকানা

রকাো তথ্য ও ফলাফল সরিহিরশত পযিায়িহম

সঠিকভাহি পূরে করহত েহি ।
ধাপঃ৮ ছনেঃ-

ও

পাসওয়াডি

িযিোর

কহর

তথ্য রদ্খহত পারহি।

আহিদ্নকারীর ছরি অিশযই

১৪০x১৪০ রপহেল-এর েহত েহি। ছরির আকার
রকানভাহিই ১২০ রকহলািাইহের
রিশী েহত পারহিনা।

ধাপঃ২

শ্রেনি

ও

নেদযালয়

ননেব াচনঃ-

আহিদ্নকারীহক রযহকান একটি রেরে রনিিাচন
করহত েহি। রেরে , রলঙ্গ , Exam Center রনিিাচন
করহত েহি। রয Exam Center এ আহিদ্নকারী
ভরতি পরীক্ষা রদ্হত আগ্রেী।
ধাপঃ৩

নেদযালয়

ধাপঃ১১ সতকবতাঃ- অসম্পূেি ও ভু ল তথ্য সম্বরলত
ননেব াচনঃ- আহিদ্নকারী

কমপহক্ষ একটি রিদ্যালহয়র নাম রনিিাচন করহত
েহি। আহিদ্নকারী চাইহল পছহের িমানুসাহর
একারিক রিদ্যালয় রনিিাচন করহত পারহি।
ধাপঃ৪ শ্রকাটা ননেব াচনঃ- রকাো প্রাথ্ীহদ্র রক্ষহে

আহিদ্নপে সরাসরর িারতল িহল গেয েহি। এিনয
ধাপঃ৯ প্রবেশপত্রঃ- আহিদ্ন ফরম পূরে রশহে

আহিদ্নকারর দ্ারয় থ্াকহিন। রশে তাররখ ও

Preview এ রিক কহর আহিদ্নকারীর রদ্য়া সকল

সমহয়র িনয অহপক্ষা না কহর োহত যহথ্ষ্ট সময়

তথ্য পুনরায় যাচাই করা যাহি। এখান রথ্হক

রনহয় আহিদ্ন করার পরামশি রদ্য়া যাহে। রনিিাররত

আহিদ্নকারী তার রদ্য়া তথ্যসমূে Print এ রিক

সমহয় ওহয়ি সাইহে ররিাল্ট পাওয়া যাহি।

কহর রপ্রন্ট কহর রনহত পারহি , Edit এ রিক কহর

Yes িােহন রিক কহর Quota Option েহত

পুনরায় ফরম সংহশািন করহত পারহি। সি তথ্য

Quota Select করহত েহি। রকাো প্রাথ্ীহদ্র

সঠিক ও রনভুি ল েহল Done এ রিক কহর Final

অিশযই রকাো সম্পরকিত তথ্যসমূে সঠিক ও

Submit রদ্ন। আহিদ্ন ফরহম রদ্য়া সকল তথ্য

রনভুি লভাহি পূরে করহত েহি। রকাো যাচাই-িাছাই

সঠিক ও সম্পূেি েহল প্রহিশপে (Admit Card)

এর Interview তাররখ আহিদ্নকারীর রমািাইল
রফাহন SMS এর মািযহম িারনহয় রদ্য়া েহি।

প্রদ্রশিত েহি। আিহদ্নকারী প্রহিশপেটি রপ্রন্ট কহর
রনহত েহি এিং পরীক্ষা রকহে উক্ত প্রহিশপে
অিশযই সাহথ্ আনহত েহি।

ধাপঃ৫ আবেদনকারীর তথ্যঃ- আহিদ্নকারীর
নাম ও অনযানয তথ্য সঠিকভাহি পূরে করহত েহি ।

িাস্তিায়হন রিলা প্রশাসহকর কাযিালয়, চট্টগ্রাম

রেল্পলাইন ০১৮৪৭০৭০৯৯৬-৯

