বয্বহার িনেদর্িশকা (জাতীয় িবjান o pযুিk ফেলািশপ িসেsম)
oেয়বসাiেট aনলাiেন জাতীয় িবjান o pযুিk ফেলািশেপর আেবদেনর জn য কান bাuজােরর মাধয্েম
িনধর্ািরত (http://fellowship.most.gov.bd) oেয়ব eেDসিট িলখুন। িনেচর sাগতম িskন পােবন।

িচt- ১
¾ িচt- ১ eর বতর্মান িবjিpর শষ কলােমর "View Detail িবsািরত দখুন" e িkক করেল িবjিp
সmেকর্ িবsািরত জানা যােব। িবjিpর শতর্াnযািয় আপিন uপযুk হেল আেবদন করার জn "Create
Account" বাটেন িkক কের eয্াকাu ট তরী করেত হেব।

Create Account
িচt- ২
uপেরর িচেt (িচt- ২) eর "Create Account" বাটেন িkক করেল eয্াকাu ট তরীর জn িনmrপ িskন
(িচt- ৩) pদিশর্ত হেব।

নােমর ১ম aংশ

নােমর ২য় aংশ

(iংেরিজ)

(iংেরিজ)

i- মiল িঠকানা

জn তািরখ
জাতীয়তা
িল
পাসেপাটর্ সাiজ ছিব
আপেলাড করেত হেব
আপনার মাবাiল নmর

i- মiল িঠকানা o iuজার নাম eকi হেব
uভয় ঘের eকi পাসoয়াডর্ হেব

িচt- ৩

¾ িচt- ৩ e বয্বহার uপেযাগী i- মiল িঠকানা o মাবাiল নmরসহ লাল তারকা িচিhত জrির
তথয্gেলা পূরণ কের "Submit" বাটেন িkক করেল eয্াকাu ট তরীর ১ম ধাপ শষ হেব eবং িনmrপ
িskন (িচt- ৪) pদিশর্ত হেব।

িচt- ৪
¾

তরীকৃত eয্াকাu ট বয্বহার uপেযাগী করার জn আপনার i- মiেল eকিট "Activation Link"
pরণ করা হেব। ২ (di) িদেনর মেধয্ "Activation Link" e িkক করার সােথ সােথ আপনার
eয্াকাu ট বয্বহার uপেযাগী হেব eবং িনmrপ িskন (িচt- ৫) pদিশর্ত হেব।

Activation
Link

িচt- ৫

িকভােব লগiন করেবন
¾ িচt- ৩ e বয্বhত i- মiল িঠকানা (Username) o পাসoয়াডর্ বয্বহার কের "Go" বাটেন িkক কের
লগiন করেত হেব।

User

Password

িচt- ৬
আেবদন করার eি T িskন
লগiন করার পর "My Profile" বাটেন িkক কের পযর্ায় kেম সকল তথয্ pদান করেত হেব।

সাধারণ তথয্ (Basic Information): সকল তথয্ পূরণ করার পর "Update" বাটেন িkক কrন।

আেবদনকারীর িঠকানা (Address Information): সকল তথয্ পূরণ করার পর "Update"

বাটেন িkক

কrন।

জলা- থানা- পাs aিফস

¾

পযর্ায়kেম িনবর্াচন কrন।
¾ বেk anাn িঠকানা িলখুন।

যিদ আপনার থানা/ পাs aিফস না
পাoয়া যায় তাহেল িনকটs
থানা/ পাs aিফস িনবর্াচন কrন।

িশkাগত যাগয্তা (Education Information): eসeসিস পযর্ায়kেম সবর্েশষ িডিg পযর্n তথয্ পূরণ করার পর
"Save" বাটেন িkক কrন।
¾ পরীkার নাম িনবর্াচন কের
সংি

(পােশর সন o নmর

iংেরিজেত ) তথয্সহ সংরkন
করেল িনেচর মত তািলকা
পাoয়া

¾

যােব।

বাদ দয়ার জn তািলকা হেত
িনবর্াচন কের "Delete" বাটেন
িkক কrন। সকেলর জn
eসeসিস, eiচeসিস, িবeসিস
(সmান) আবি ক।

চাkিরজীবী pাথর্ীেদর aব i পূরণ করেত হেব ( Employment Information)
¾ সকল তথয্ পূরণ করার পর "Update" বাটেন িkক কrন।

িনেদর্শনা মাতােবক তথয্ িদন

anমিত/ িশkা ছুিট/ pষণ িনবর্াচন কrন
eবং সংি

pমাণপt "Upload" কrন।

"Update" বাটেন িkক কrন

আেবদেনর সােথ য সকল কাগজপt সংযুk করেত হেব ( Document Information)
¾ সকল তথয্ পূরণ করার পর "Save" বাটেন িkক কrন।
¾ িনেদর্শনা anযািয় সকল তথয্ আপেলাড
কrন; JPG or PDF ফাiল
আপেলাড কrন; eকািধক ফাiেলর
kেt িজপ কের আপেলাড কrন;
¾ পিরsার eবং কম সাiেজর ফাiল
আপেলাড কrন
¾ সবেশেষ সভ কrন

সভ করার পর দখার জn "Download"
e িkক কrন

গেবষণা pিত ােনর তথয্ (Fellowship Institute Information)
¾ িনেদর্শনা মাতােবক সকল তথয্ পূরণসহ sাkর আপেলাড করার পর "Save" বাটেন িkক করেত
হেব।

খসড়া দখুন (Preview Application)
¾ িনেদর্শনা মাতােবক সকল তথয্ যথাযথভােব pদান করার পর " Preview Application " e িkক
করেল Tয্ািকং নmর বয্তীত আেবদেনর খসড়া দখা যােব।

¾ আেবদেনর খসড়া pdf eবং doc আকাের সংরkণ করা যােব।

¾ Tয্ািকং নং বয্তীত আেবদন

Tয্ািকং নং বয্তীত আেবদন gহণেযাগয্ হেব না। Tয্ািকং নং পাবার
জn uপেরর সকল কাযর্kম সফলভােব সmn করার পর পরবতর্ী
ধাপgেলা সmn করেত হেব।

aনলাiেন আেবদেনর শষ ধাপ:
¾ িচt- ১ anযািয় হাম পiেজর বতর্মান িবjিpর শষ কলােমর "View Detail িবsািরত দখুন" e
িkক কrন।

সতকর্তা: "Apply Online Now" বাটেন িkক করার সােথ সােথ আপনার
আেবদন pিkয়া সmn হেব। eকবার আেবদন করা সmn হেল িdতীয়
বার আেবদন করা সmব হেব না। "Apply Online Now" বাটেন িkক
করার পূেবর্ খসড়া আেবদন ভালভােব পরীkা কের িনন।

মূল আেবদনপt ডাuনেলাড:
¾ "Apply Online Now" সmn করার পর "My Profile" হেত "View Report" e িkক কের Tয্ািকং
নmরসহ মূল আেবদন pdf আকাের Download করেত হেব eবং িp ট করার পর িনধর্ািরত sােন
sাkরসহ pেয়াজনীয় সকল মূল কাগজপtসহ aিতিরk eকেসট sাkাৎকােরর সময় সে
হেব।

¾ িবjিpর িনেদর্শনা মাতােবক পরবতর্ী কাযর্kম সmn করেত হেব।

আনেত

