অনলাইন
অনলাইেন

1.

েজ সাবিমশন ম ানুয়াল

েজ সাবিমট করেত হেল িনেচর ধাপ েলা অনুসরন ক নঃ

থেম িনেচর ছিব অনুযায়ী লগইন বাটেন অথবা Submit Your Project লখািটেত ি ক ক ন।

িচ ঃ ১- হাম পজ

1. আপিন যিদ পূেব একাউ

না থেক থােক তেব িনেচর ছিবর ডানিদেক অবি ত Create New

Account বাটেন ি ক ক ন। (আর পূেব একাউ

খুেল থাকেল িনেচর ছিব অনুযায়ী বাম িদেকর

লগইন ফম িট পূরন কের লগইন বাটেন ি ক ক ন।)
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িচ ঃ ২- লগইন ফম

2. Create New Account বাটেন ি ক করেল িনে া

রিজে শন ফমিট আসেব।

িচ ঃ ৩- রিজে শন ফম

3.

রিজে শন ফমিট সতকতার সােথ পূরন ক ন।

4.

রিজে শন ফমিট পূরন করার সময় িনেচর িবষয় িল অবশ ই খয়াল রাখুনঃ


(*) িচি ত সকল ঘর েলা অবশ ই পূরন ক ন।



Attach you passport size photograph এই ঘের য ছিব িট িসেল করেবন তা
সেবা
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সাইজ িট কত তা খয়াল ক ন।



ক াপচা ঘেরর শ

িট সতকতার সােথ পূরন ক ন।



ইেমইল এর ঘের আপনার ব ব ত ইেমইল ব বহার করেবন।

5.

রিজে শন ফম সাবিমশন সফল হেল একিট মেসজ দখােব।(িনেচর ছিব অনুযায়ী) এবং একই
সােথ একিট মইল আপনার ই মইেল যােব।

িচ ঃ ৪- ইেমইল ইনব

6. এরপর আপিন আপনার ইেমইল এর ইনব
আপনার এি ক া

থেক মইল িট ওেপন ক ন। ল

আইিড ও পাসওয়াড দয়া আেছ। (লাল গাল িচি ত)

িচ ঃ ৫-ইেমইল এ গালিচি ত আইিড ও পাসওয়াড

7. এরপর আবার লগইন পেজ যান।
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ক ন সখােন

8. এবার মইেল
আপনার

া

আইিড ও পাসওয়াড ব বহার কের লগইন ক ন। লগইন সফল হেল

াফাইল িট ওেপন হেব। (িনেচর ছিবর মত)

িচ ঃ ৬-Enterpreneur
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াফাইল

9. এরপর Submit Your Project বাটেন ি ক ক ন। করেল িনেচর ( েজ সাবিমশন)ফমিট
আসেব।

িচ ঃ ৭-

10.

েজ সাবিমশন ফম

েজ সাবিমশন ফম পূরন করার সময় িনে া


Project/Idea Name ঘের



Project/Idea Category ত আপনার

িবষয় েলা খয়াল ক নঃ

েজে র নাম/টাইেটল সংি

আকাের িলখুন।

েজে র ক াটাগরী িনবাচন ক ন। উি িখত

ক াটাগরীর মেধ না িমলেল Others ঘের

েজে র ক াটাগরী টাইপ কের িদন।



Photograph of your project ঘের আপনার

েজ এর একিট িচ



Description of Project/Idea ঘের আপনার

েজ িট স ে

সংেযাজন ক ন।

িব ািরত আেলাচনা

ক ন।


Total Making cost of your project এর

ে

েজে র সবেমাট আনুমািনক খরচ

উে খ ক ন।



েজ সাবিমশন করার পূেব ফেমর িনেচর িদেক অবি ত িনেদশনা েলা ভালভােব পড়ুন।
সবেশেষ Submit Project বাটেন ি ক ক ন।

ধন বাদ
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