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welq t B-MfbvÝ I D™¢veনী ধারনার সেবা ডিডিটাইসিলন 

 

Dchy³ wel‡qi †cÖwÿ‡Z িানাসনা যাসে সয ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন েংক্রান্ত সিারদারকরণ এর আওতায় একটি 

নতুন উদ্ভাবনী ধারনা "সংশ োধিত ও ধিনকল সনশের ধিধিএফ কধি প্রেরণ" এরেফটওয়যাসরর মাধ্যসম সেবা 

ডিডিটাইসিলন ির্ন্ ডনসদ যল করা হসা। 

 

 

 

   

 

আবু্দল খাললক সিকাি 

সরিব 

gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

 

 

weZiY t  †Rvô¨Zvi µgvbvmv‡i bq) 

1| †Pqvig¨vb, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

2| mwPe, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

3| cixÿv wbqš¿K, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

4| K‡jR cwi`k©K, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

5| we`¨vjq cwi`k©K, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

6| wmwbqi wm‡÷g Gbvwj÷, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

7| wcGmUz mwPe, Aa¨ÿ, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi  

8| †Pqvig¨vb Gi GKvšÍ mwPe, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi| 

 

 

  

http://www.mofl/


আইডিয়ারনাম : অনলাইন স্টুডিন্ট প্রাফাইল তৈরীফ্লোচোর্ ট ওTCV  

 

১.৩.১ ডডডিটাইিকৃতসেবা : অনাইনসু্টসডন্টসরাফাইরসেেমযাপ 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

   

   

    

   

   
শল 

যশলোরশবোশডে রওশেবোইশেনিনদেষ্টপ্যোশিশরমো
ধ্যশমসু্টশডন্টতোাঁরStudent ID ও 

PINবযবোরকশরগইিকরশনিংকশপ্শেযোশব

। 

শলক্ষোপ্রশিষ্ঠোনেরকরণীয় :Institute Panel এরগইেনেনজশলক্ষোপ্রশিষ্ঠোনের EIIN ও Password শিনয়গইেকরনে।Student Profile 

ফ্েনুনিশিকছোত্র-ছোত্রী/অশিিোেনকর ১১ শিশজনর্রনেোেোইেম্বরএশিকনর “Save Moble” েোর্নেশিককনরনেোেোইেম্বরনেিকরনেেএেং “Send SMS” 

েোর্নেশিককনরছোত্র/ছোত্রীনকেোেওয়োি টেংেশিএেএেএে (এেএেএেস্বংশিয়িোনেযোনে) প্রিোেকরনেে। 

 

গইেকরোরেরছোত্র-ছোত্রীেোেেোনলরনেনুেোরনেনক “My Profile” 

েোর্নেশিককনরিোরেকিথ্যনিখনিেোরনে। এেং “Update My Profile From Jashore 

Board Data” েোর্নেশিককনরযনলোরশলক্ষোনেোনি টরিথ্যনেনকছোত্র-ছোত্রীরিথ্য 

(ফ্যগুনোযনলোরশলক্ষোরনেোনি টরেোি টোনরআনছ) আেনির্করনিেোরনেএেং “Update Public Result” 

েোর্নেশিককনরছোত্র-ছোত্রীর JSC, SSC ও HSC েোেশকেরীক্ষোরফোফআেনির্করনিেোরনে।  

 

মুশ োশ োশিযশলোরশবোশডে রওশেবোইশেপ্রশব
শলরমোধ্যশমনিনদেষ্টশবোটিরনিংকশপ্শেযো

শব। 

নলক্ষোথীরমুশ োশ োশিস্বেিংনিেভোশবসু্টশডন্টশপ্রো োইততরীনিংক ও 

প্োওেোডে শপ্ররণ 

ছোত্র-ছোত্রীঅন্যকোরওেোনেিোরনপ্রোফোইনলয়োরকরনিচোইনেোেেোনলরনেনুুেোরনেনক “Share Profile 

Link” ফ্েনুনিশিককনর “Add New” েোর্নেশিককনরএকটিশঙ্কতিশরকনরনলয়োরকরনিেোরনে। 

শুরু
শুরু 

গইেকরোরেরছোত্র-ছোত্রীনকেতুেকনরএকটি Password তিশরকনরশেনিহনে 

(শুধুেোত্রপ্রেেেোরগইেএরনক্ষনত্র) 
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 B‡bv‡fkbKvh©µ‡giKg©cwiKíbvcÖYqbওKg©cwiKíbvicÖwZ‡e`bTCV 

  

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

AvBwWqviwk

‡ivbvg 

†mevMÖnxZv mgm¨v mgvavb cÖZ¨vwkZdjvdj 

(TCV) 

cÖZ¨vwkZe¨q 

(টাকা) 

wi‡mvm© 

cÖvwß 

gšÍe¨ 

আডে পডর পডরবৈতন 

অনলাইন 

স্টুডিন্ট 

প্রাফাইল 

তৈরী 

(অষ্টেনেনকদ্বোি

লনেশণ) 

ডলক্ষারডতষ্ঠান 

ও 

†RGmwm, 

GmGmwm I 

GBPGmwmরw

kÿv_x© 

ডলক্ষার্থীসেরএকটিইউডনকডা

টাসবিনার্থাকায়তাসেরডলক্ষা

িীবসনরডবডভন্নঅিজ নেমূহএক

টিিায়গায়েডন্নসবডলতর্থাসকনা

। 

ফসঅনাইসনআসবেনকর

ততসগসবাসরবাসরতাসেরত

র্থযইনপুটডেসতঝাসমাহয়। 

একটিকমনডাটাসবি/প্ল্যাটফ

মজর্থাকসডলক্ষার্থীসেরঅনাই

নআসবেসনেকতর্থযপাওয়া

যাসব। 

ডলক্ষারডতষ্ঠানডলক্ষার্থীসে

রএেএমএেএরমাধ্যসম

ডিংকপাঠাসব। 

ডলক্ষার্থীরা Student ID  

ও PIN 

ডেসয়MyProfile/Stude

nt Profile ততরীকরসব। 

চাকুরী/ভডতজ েিংক্রান্তরসয়া

িসন Share Profile 

Link তমনুসতডিককসর 

Add New 

বাটসনডিককসরএকটিডিং

কততরীকসরসলয়ারকরসত

পারসব।   

সgq(T): 

অডনধ্জাডরত 

LiP(C) 

:অডনধ্জাডরত 

 

hvZvqvZ(V) : 

অডনধ্জাডরত 

 

সgq(T): 

0১w`b 

 

LiP(C):  

০/- 

 

hvZvqvZ(V):  

0 evi 

সgq(T): 

০১w`b (কমডব) 

 

LiP(C) : 

০/-  (কমডব) 

hvZvqvZ(V): 

0evi (কমডব) 

 

৩০,০০০/- 

 

wbR¯ ̂

Znwej 

প্সবাটি পূডব ত 

ডিলা না। 

নতুন প্সবা 

ৈাই পূব তৈন 

ডভডিট, ব্যায় 

ও সমডয়র 

ব্যবহার প্নই। 

প্সবাটি চালু 

রডয়ডি 

রসফেরএএমএইচআীআরসরিা 

েডচব 

মাধ্যডমক ও উচ্চমাধ্যডমকডলক্ষাসবাডজ , যসলার 
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নতুন উদ্ভাবনী ধারনা "সংশ োধিত ও ধিনকল  সনশের ধিধিএফ কধি প্রেরণ " বাস্তবাডয়ত 

উদ্ভাবনটি ব্যাবহার পূব যক েক সেবা গ্রডহতাসক  সেবা প্রদান কসর একটি ডিডিটাইিকৃত 

সেবা বাস্তবাডয়ত করার ডনসদ যল প্রদান করা হসা। 
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