
 

অনুপস্থিত ও বস্থিষৃ্কত পরীক্ষার্থীদের তর্য স্থিস্থপবদ্ধকরদের স্থনদেথশনা 

ওদেবসাইট এর স্থনস্থেথষ্টিান থর্দক অনুপস্থিত ও বস্থিষৃ্কত পরীক্ষার্থীদের তর্য স্থিস্থপবদ্ধকরদের সফটওেযার এ প্রদবশ এর পর স্থনদনাক্ত উপাদে তর্য স্থিস্থপবদ্ধ করার জনয 

স্থনদেথশক্রদে অনুদরাধ করা িিঃ 

১। সফটওেযার এ প্রদবদশর পর স্থনদনাক্ত থপইজস্থট থেখা যাদবঃ 

 

এই স্থানে আপোর মাদরাসা EIIN টাইপ 
করুে। প্রনযেক ককন্দ্র লগইনের জেে 
নেজস্ব মাদরাসা EIIN ব্েব্হার করনব্। 

এই স্থানে আপোর মাদরাসা লগইনের 
জেে সরব্রাহকৃয password নট টাইপ 
করুে এব্ং নিনিয Login ব্াটে নট 

নিক করুে। 



 

২। সনিক যথ্ে ব্েব্হার করনল সফলভানব্ লগইে হনব্, লগইে ো হনল আপোর যথ্েগুনলা পূণরায় যািাই করুে। সফলভানব্ লগইে করার পর নেননাক্ত কপজ কথ্নক কয         

পরীক্ষার জেে যথ্ে প্রদাে করনয িাে, কসনট নসনলক্ট করুেঃ  

 
ধরা যাক আপনে কানমল (স্নাযনকাত্তর) ১ম পব্ব পরীক্ষা, ২০১৭ এর যথ্ে নলনপব্দ্ধ করনয িাে। যাহনল এই পরীক্ষার োম সংব্নলয ব্াটে নট নিক করুে। যনদ ককাে 

কারনণ যথ্ে নলনপব্দ্ধ করনয ো িাে, যাহনল “Log Out” ব্াটে এ নিক করুে।  



 

৩। পরীক্ষার োম সংব্নলয ব্াটে নট নিক করার পর কসই পরীক্ষার রুনটে সংব্নলয একনট কপইজ কদখনয পানব্ে। কপইনজ Center Code, Center EIIN ও Center 

Name ঘনর আপনে আপোর নেজস্ব যথ্ে গুনলা কদখনয পানব্ে। কপইনজ প্রনযেক নব্ষনয়র পানে নেনদবষ্ট স্থানে কসই নব্ষনয় অেুপনস্থয ও ব্নহষৃ্কয পরীক্ষাথ্বীনদর করনজনেেে 

োম্বারগুনলা ইেপুট কদয়ার জেে “Add” নলখা ব্াটনের পানের ঘনর একনট কনর করনজনেেে োম্বার নলখুে এব্ং “Add” ব্াটে িাপুে। 

 

 

 

এই ঘনর অেুপনস্থয পরীক্ষাথ্বীনদর করনজনেেে োম্বার 
একনট একনট কনর ইেপুট নদে এব্ং নদনয় “Add” ব্াটে 

িাপুে। 

এই নব্ষনয় ককাে পরীক্ষাথ্বী অেুপনস্থয ো থ্াকনল ঘরনট 
খানল রাখুে। 

এই ঘনর ব্নহষৃ্কয পরীক্ষাথ্বীনদর করনজনেেে োম্বার 
একনট একনট কনর ইেপুট নদে। এব্ং নদনয় “Add” 

ব্াটে িাপুে। 

এই নব্ষনয় ককাে পরীক্ষাথ্বী ব্নহষৃ্কয ো হনল ঘরনট খানল 
রাখুে। 



 

৪। আপোর ইেপুট কৃয করনজনেেে োম্বারনট যনদ সনিক হয়, যাহনল কসনট েীল রঙ এর ব্নে কদখনয পারনব্ে। আর যনদ সনিক ো হয় যনব্ আপোনক পূণরায় ইেপুট কদয়ার 

জেে ব্লা হনব্। উনেখে কয, েীল রঙ এর ব্নে ককাে প্রকার ইেপুট আপনে সরাসনর নদনয পারনব্ে ো। ইেপুট কদয়ার জেে আপোনক “Add” ব্াটনের পানের ঘরনটই ব্োব্হার 

করনয হনব্।  যনদ ইেপুট কৃয ককাে করনজনেেে োম্বার মুছনয িাে, যনব্ েীল ব্নে নিক কনর নেনদবষ্ট করনজনেেে োম্বারনট “Backspace” ব্াটে ব্োব্হার কনর মুছনয 

পারনব্ে।    

 

করনজনেেে েম্বর সনিক হনল এই ঘনর কসনট কদখা 
যানব্। “Add” ব্াটে নিক কনর এই ঘনর করনজনেেে 
েম্বর আসার আগ পযবন্ত অনপক্ষা করুে। করনজনেেে 
েম্বর কদখা কগনল পূণরায় পনরর করনজনেেে োম্বার 
প্রনব্ে করাে। পনরর করনজনেেে োম্বার নট সনিক 
হনল কসনট েীল ব্নে যুক্ত হনব্ এব্ং পাোপানে দুনট 

করনজনেেে োম্বানরর মনধে আপো আপনে একনট কমা 
কদখা যানব্।     



 

   

৫। যথ্ে নলনপব্দ্ধ করা কেষ হনল কপইজ এর একদম নেনির অংনে Save Data ব্াটেনট অব্েেই নিক করুে। Save Data বাটন স্থিক না করদি আপনার ইনপুট থেো 

তর্যগুদিা থেটাদবদজ থসভ িদব না। Save Data বাটন স্থিক করার পর আপস্থন আপনার ইনপুট থেো তর্যগুদিা স্থনস্থেথষ্ট ঘরগুদিাদত থেখদত পাদবন। যস্থে থকান তর্য মুছনয 

িাে তািদি থসই ঘদর স্থিক কদর আপস্থন তর্য মুছনয পারদবন। তর্য পস্থরবতথন থশষ িদি পূেরাে Save Data বাটন স্থিক করদত িদব। 

 

 

যথ্ে ইেপুট নদনয় এব্ং 

পনরব্যবনের পর অব্েেই এই 

ব্াটেনট নিক করনয হনব্। 



 

৬। যথ্ে ইেপুট কদয়া কেষ হনল কপইজ এর উপনরর Log Out ব্াটেনট নিক করুে। এরপর আপনে যযব্ার লগইে করনব্ে, আপোর ইেপুট কদয়া যথ্ে গুনলা কদখনয 

পানব্ে।  

 

 

 

 

 

যথ্ে ইেপুট কদয়া কেষ হনল 

অব্েেই এই ব্াটেনট নিক 

করনয হনব্। 



 

৭। পরীক্ষা কেষ হব্ার পর # ব্াটনের পানে একনট “নপ্রন্ট করুে” োমক ব্াটে পানব্ে। সনিক ভানব্ সকল ইেপুট কদয়ার পর ভানলাভানব্ কিক কনর কদনখ “নপ্রন্ট করুে” ব্াটে 

এ নিক করনব্ে। নিক করার পর আপনে আপোর ইেপুটকৃয যত্থ গুনলা নপ্রন্ট করনয পারনব্ে। কসই নপ্রন্ট কনপনয সীলনমাহর ও স্বাক্ষর কনর অেোেে কাগজ পনের সানথ্ 

পরীক্ষা োখায় জমা নদনয হনব্। আলাদা হানয কলখা ককাে প্রকার অেুপনস্থয ও ব্নহস্কার নলনপ জমা কদয়ার প্রনয়াজে কেই। এই কপইজ কথ্নক নপ্রন্ট করা কনপ ছাড়া ককােপ্রকার 

পরীক্ষা নব্ষয়ক কাগজপে ও েনথ্ গ্রহণ করা হনব্ ো।    

 উনেখে কয, একব্ার নপ্রন্ট করার পর আপনে আর আপোর যথ্ে পনরব্যবে করনয পারনব্ে ো। যাই নপ্রন্ট কদয়ার আনগ ভানলাভানব্ ইেপুটকৃয যথ্েগুনলা কিক করার জেে 

অনুদরাধ হল।  

 

 

কযনকানো কানরগনর সহায়যার জেে কযাগানযাগ করুেঃ ০১৭০৯৩৮৯০০৭ (আইনসনট) 


