বৃ ত্তির আববদন ফরম পূ রবের প্রবয়োজনীয় ত্তনবদেত্তিকো :•

সকল তথ্য বাাংলায় পূ রণ করতত হতব। ততব “আতবদনকারীর নাম(ইাংতরজিতত)” এর ঘতর বড় হাততর ইাংতরজি অক্ষতর
পূ রণ করতত হতব এবাং ই-মমইল ঠিকানা ইাংতরজিতত পূ রণ করতত হতব।

•

জপতা/মাতা মৃ ত হতল জনজদি ষ্ট ঘতর জপতা/মাতা-এর নাতমর পূ তবি “মৃ ত”শব্দটি উতেখ করতত হতব এবাং মপশা ও
মমাবাইল নম্বর এর ঘর দুটি পূ রণ করতত হতব না।

•

জবতশষ মকাটার প্রাথ্ীতদর মক্ষতে দাবীকৃত মকাটার সপতক্ষ যথ্াযথ্ প্রমাণপে সাংযুক্ত করতত হতব। মপাষয প্রাথ্ীতদর
মক্ষতে পাবিতয চট্টগ্রাম উন্নয়ন মবাতডির সাংজিষ্ট/জনয়ন্ত্রনকারী/ তদারককারী কমিকতি ার জনকট হতত প্রতযয়নপে গ্রহণপূ বিক
সাংযুক্ত করতত হতব।

•

মকান প্রাথ্ী আতবদন ফরতমর “সম্প্রদায়” এর ঘতর উজেজখত, সম্প্রদায় বযতীত অনয মকান সম্প্রদায়ভূক্ত হতল তাাঁতক
“অনযানয” মত জিক কতর “সম্প্রদায়” কলামটি পূ রণ করতত হতব।

•

ময মকান বযাাংতকর মকান জনজদি ষ্ট একটি একাউন্ট মকবল একিন আতবদনকারী একবার বযবহার করতত পারতবন।
একাজিক আতবদনকারী মকান বযাাংতকর মকান জনজদি ষ্ট একাউন্ট উতেখ করতল আতবদনটি স্বয়াংজিয় ভাতব অসম্পূ ণি মথ্তক
যাতব।

•

আতবদনকারীর ছজবর আকার অবশযই (৩০০×৩০০ হতত হতব এবাং ফাইতলর সাইি

১০০KB এর মছাট হতত

হতব)। ছজবর বযাকগ্রাউন্ড নীল/সাদা হতত হতব এবাং পাসতপাটি সাইতির হতব।
•

আতবদনকারীর স্বাক্ষতরর ছজবর আকার অবশযই (৩০০×৮০ হতত হতব এবাং ফাইতলর সাইি ১০০KB এর মছাট হতত
হতব)।

•
•

অনযানয সাংযুক্ত কাগিপতের ছজবর আকার অবশযই(১০০০×৭৫০ হতত হতব এবাং ৩০০ KB এর মছাট হতত হতব)।
“বতি মান পড়াতশানার জববরণ” অাংতশর “মেজণ/জডজগ্র” এবাং “জবষয়/জবভাগ” -এ দু’টি ঘতর বতি মান ময “মেজণ/জডজগ্র”
এবাং “জবষয়/জবভাগ”-এ অিযয়নরত তা’ উতেখ করতত হতব।

•

“বতি মান পড়াতশানার জববরণ” অাংতশর “সবিতশষ উত্তীণি মেজণ/জডজগ্র”, “সবিতশষ মসজমস্টার/বষি” এবাং “সবিতশষ উত্তীণি
মসজমস্টার/বতষির জিজপএ/জবভাগ” - এর ঘরগুতলা পূ তরতণর মক্ষতে সবিতশষ ময পরীক্ষার ফলাফল প্রকাজশত হতয়তছ ঐ
পরীক্ষার তথ্য জদতয় পূ রণ করতত হতব।

•

আতবদন ফরতমর জনতচর অাংতশ “ছজব আপতলাড করুন” অাংতশর “২. সবিতশষ মসজমস্টার/মলতভল/বতষির নম্বরপে অথ্বা
সাটিিজফতকট” ঘতর সাটিিজফতকট আপতলাড করার মক্ষতে উক্ত পরীক্ষার ফলাফতলর মূল সাটিিজফতকট স্ক্যাজনাং কতর
আপতলাড করতত হতব।

•

“কাগিসমূতহর ছজব আপতলাড করুন” অাংতশর “৩. জশক্ষা প্রজতষ্ঠাতন অিযয়নরত” ঘতর আতবদনকারী বতি মাতন
অিযয়নরত প্রজতষ্ঠাতনর প্রিান/জবভাগীয় প্রিান হতত সাংজিষ্ট প্রজতষ্ঠাতনর পযাতড বতি মাতন অিযয়নরত মেজণ/জডজগ্র-র সপতক্ষ
মূল প্রতযয়নপে স্ক্যাজনাং কতর আপতলাড করতত হতব।

•

আতবদনকারী ছজব, স্বাক্ষর এবাং কাগিপে সমূতহর ছজব স্ক্যাজনাং কতর আপতলাড করার মক্ষতে উজেজখত ছজব, স্বাক্ষর
এবাং কাগিপেসমূহ জনিিাজরত আকার এবাং ফাইল সাইি অনুযায়ী আপতলাড করতত হতব। (স্ক্যাজনাং বযজতত
কযাতমরা/মমাবাইতল মতালা ছজব গ্রহণতযাগয হতব না)

•

আতবদন ফরতমর জনজদি ষ্ট “জসজকউজরটি মকাড”-টি সাংজিষ্ট খাজল ঘতর জনভুিলভাতব উতেখ করতত হতব।

•

মকান আতবদন সফলভাতব সম্পন্ন হতল স্বয়াংজিয়ভাতব একটি “আইজড নম্বর” জিতন মদখা যাতব। আতবদনকারী ঐ
আইজড নম্বরটি সাংরক্ষণ কতর রাখতবন।

