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ব্যব্হার নির্দেনিকা 

1.  ভূমিকা 
দমিদ্র ও পিধাবী মিক্ষার্থীদদি মিক্ষা মিমিত কিাি ল্দক্ষয িািিীয় প্রধািিন্ত্রী পিখ হামিিাি িািুগ্রহ অমভপ্রায় অিুযায়ী 
২০১২ িাদল্ “প্রধািিন্ত্রীি মিক্ষা িহায়তা ট্রাস্ট” গঠি কিা হয় । প্রধািিন্ত্রীি মিক্ষা িহায়তা ট্রাস্ট আইি, ২০১২ 
এি মবধাি অিুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বািংল্াদদি িিকাদিি িািিীয় প্রধািিন্ত্রী ০৫ (োাঁচ) িদিয মবমিষ্ট “উেদদষ্টা 
েমিষদ”-এি িভােমত । মবদযিাি আইদিি আওতায় গমঠত ২৬ (ছামিি) িদিযমবমিষ্ট ‘ট্রামস্ট পবার্থ’-এ মিক্ষা 
িন্ত্রণাল্দয়ি িািিীয় িন্ত্রী িভােমত । 

ট্রাস্ট ফাড পর্দক সু্কল্/কদল্জ/িাদ্রািা/মবশ্বমবদযাল্দয় অধযয়িিত দমিদ্র ও পিধাবী মিক্ষার্থীদদি উেবৃমি, আমর্থক 
িহায়তা, অিুদাি ও উচ্চ মিক্ষায় পফদল্ামিে প্রদাি কিা হদে । এদত কদি দমিদ্র ও পিধাবী মিক্ষার্থীিা মর্গ্রী েযথন্ত 
মবিা পবতদি মিক্ষা গ্রহদণি িুদযাগ োদে । মিক্ষার্থীদদি হাদত স্বল্প িিদয়, ঝাদিল্াহীিভাদব উেবৃমিি অর্থ পেৌঁদছ 
পদয়াি ল্দক্ষয প্রধািিন্ত্রীি মিক্ষা িহায়তা ট্রাস্ট ই-স্টাইদেড মিদস্টি বাস্তবায়ি কিদছ । এই েদ্ধমতি ফদল্ মিবথামচত 
মিক্ষার্থীদদি িুমবধাজিক িিদয়, স্থাদি এবিং েছন্দিদতা আমর্থক প্রমতষ্ঠাদিি িাধযদি স্ব-স্ব বযািংক মহিাদব উেবৃমিি 
অর্থ প্রদাি মিমিত কিা হদব । মিক্ষা প্রমতষ্ঠাদি ছাত্র-ছাত্রীি িিংখযা বৃমদ্ধ, ঝদি েড়া পিাধ, মিক্ষাি প্রিাি, বাল্যমববাহ 
পিাধ, িািীি ক্ষিতায়ি ও আর্থ-িািামজক উন্নয়িিহ দামিদ্রয মবদিাচদি ট্রাস্ট গুরুত্বেূণথ ভূমিকা িাখদছ। 

2. ল্যামডিং পেজ 
ব্রাউজাি এ এদেি বাদি http://estipend.pmeat.gov.bd/  টাইে করুি এবিং িাইি ইি করুি। িমঠক 
পিমজদেিি িম্বি এবিং োিওয়ার্থ মদদয় মিদস্টি এ প্রদবি করুি।  
 

http://estipend.pmeat.gov.bd/
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Figure 1: নিক্ষার্েী সাইি-ইি 
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ব্যব্হার নির্দেনিকা 

 

3. ভাষা 
ব্যব্হারকারী তার্দর পছন্দ অিুয্ায়ী ভাষা নিব্োিি করুি। 

 

Figure 2: ভাষা নিব্োিি 
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4. নিব্ন্ধি 
নসর্ে নট ব্যব্হার্রর জিয, উেযুক্ত নিক্ষার্েী নিব্ন্ধি করুি। নিব্ন্ধি টযার্ব্ নিক করুি এব্িং রর্য়াজিীয় তর্য নদর্য় 
নিব্ন্ধি রনিয়ানট সমূ্পর্ে করুি। 

 

Figure 3: নিব্ন্ধি 
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ব্যব্হার নির্দেনিকা 

নিব্ন্ধি রনিয়া সম্পন্ন হর্ত, রদত্ত ডফাি িম্বরনটর্ত একনট য্ািাইকরর্ ডকার্ পাঠার্িা হর্ব্ এব্িং ব্যব্হারকারীর্ক 
নিম্ননলনিত টযার্ব্ সনঠক ডকার্ রদাি করুি। 

 

Figure 4: য্ািাইকরি ডকার্ 

য্নদ ডকািও য্ািাইকরর্ ডকার্ িা আর্স তর্ব্ "পুিরায় য্ািাইকরর্ ডকার্নট" নিক করুি এবিং পুিরায় সনঠক 
য্ািাইকরর্ ডকার্ রদাি করুি। পরব্তেী ধাপ নহর্সব্ এ নিম্ননলনিত টযার্ব্ নিক্ষার্েী রর্য়াজিীয় ধাপ অিুয্ায়ী  
পাসওয়ার্ে ডসট করুি। 
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Figure 5: পাসওয়ার্ে ডসট 
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একব্ার পাসওয়ার্ে ডসট হর্য় ডের্ল নিক্ষার্েী সাইি ইি টযার্ব্ নিব্ন্ধকরর্ িম্বর এব্িং পাসওয়ার্ে ব্যব্হার কর্র 
লেইি করুি।  

 

Figure 6: ইউজার লই-ইি  
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ব্যব্হার নির্দেনিকা 

4.1. িতুি পাসওয়ার্ে নরর্সট  
নিক্ষার্েী পাসওয়ার্ে ভুর্ল ডের্ল পুিরায় ডরনজর্েিাি িাম্বার নদর্য় পাসওয়ার্ে নরর্সট করুি। 

 

Figure 7: পাসওয়ার্ে ভুর্ল ডের্ছি 
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পুিরায় য্ািাইকরর্ ডকার্ রদাি কর্র িতুি পাসওয়ার্ে ডসট করুি।  

 

Figure 8:পাসওয়ার্ে নরর্সট 

এই পৃষ্ঠানট ডর্র্ক ব্যব্হারকারী পাসওয়ার্েনট পুিরায় ডসট করর্ত পারর্ব্ি এব্িং য্িি ডস "পাসওয়ার্ে ডসট করুি" 
ডব্াতা নট নিক করর্ব্ তিি ব্যব্হারকারী লেইি পৃষ্ঠায় পুিঃনির্দেনিত হর্ব্। 
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4.2. র্যাির্ব্ার্ে    
লে ইি করার পর্র নিম্ননলনিত পৃষ্ঠায় উপনিত হর্ব্ এব্িং নিক্ষার্েী তার র্যাির্ব্ার্ে ডদির্ত পার্ব্ি। 

 

Figure 9: র্যাির্ব্ার্ে 

নিক্ষার্েীরা এিাি ডর্র্ক নব্জ্ঞনি ফাইলনট র্াউির্লার্ করর্ত পার্রি এব্িং "রর্য়াে করুি" এ নিক কর্র উপবৃ্নত্তর 
জিয আর্ব্দি করর্ত পার্রি এব্িং স য়সী া সহ আর্ব্দর্ির েমিমস্থমত ডদির্ত পার্রি এব্িং পূব্েব্তেী ডকার্িা 
উপবৃ্নত্ত সিংিান্ত ডকার্িা তর্য র্াকর্ল তাও এিার্ি ডদিা য্ার্ব্। 

4.2.1.আর্ব্দি 
নিক্ষার্েীরা এই ব্াটর্ি নিক কর্র উপবৃ্নত্ত ডরাগ্রার্ র জিয আর্ব্দি করুি। রর্য়াজিীয় তর্য রদাি কর্র উপর্রাক্ত 
আর্ব্দি সম্পাদি করুি। 
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ব্যব্হার নির্দেনিকা 

 

 

 

Figure 10: নিক্ষার্েী আর্ব্দি ফ ে সিংরক্ষর্ করুি এব্িং িানলর্য় য্াি 
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ব্যব্হার নির্দেনিকা 

নিক্ষার্েীরা উপবৃ্নত্ত ফ েনট পূরর্ করুি এব্িং “সিংরক্ষর্ করুি িানলর্য় য্াি” ব্াটর্ি নিক করুি এব্িং টযাব্ অিুসার্র 
নির্দেি আিুসরি করুি। 
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ব্যব্হার নির্দেনিকা 

Figure 11: নিক্ষার্েী আর্ব্দি ফ ে 

নিত্র টযাব্ পয্েন্ত ডিষ হওয়ার পর্র, পূব্েরূপ টযাব্নট পূর্ে ফর্ ের সার্র্ উপনিত হর্ব্ ডয্িার্ি ব্যব্হারকারীর্দর 
অযানির্কিি নিক করর্ত হর্ব্। তারপর্র এই টযাব্নট অিুর্রাধকৃত নিব্ন্ধকরর্ নিনিত করার জিয পপ আপ হর্ব্, 
নিনিত করর্ত হযাাঁ ব্া িা নিক কিদত হদব। 

 

Figure 12: িুড়ান্ত জ া 

য্িি নিক্ষার্েী হযাাঁ ব্াছাই করর্ব্ি, পৃষ্ঠানট র্যাির্ব্ার্র্ে পুিঃনির্দেনিত হর্ব্ ডয্িার্ি ব্যব্হারকারী অযানির্কিি 
উপনিনত ডদির্ত পার্ব্ি। 

 

Figure 13: আর্ব্দিপর্ত্রর অব্িা 

4.2.2.সাহায্য ডর্স্ক 
ডয্ ডকািও সহায়তার জিয নিক্ষার্েীএিার্ি নিক করর্ত পার্রিএব্িং রর্য়াজি অিুয্ায়ী অপিি ব্াছাই করুি। 
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Figure 14: সহায়তার অিুর্রাধ 
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সহায়তা অিুর্রার্ধর তানলকা ডদির্ত ব্যব্হারকারীর্ক এক্সর্টিির্ি নিক করর্ত হর্ব্ এব্িং সাহার্য্যর জিয িতুি 
অিুর্রাধ ততনর করর্ত সহায়তা অিুর্রাধ ততনর করুি এ নিক করুি। 

 

Figure 15:সহায়তার অিুর্রাধ ততনর 

রর্য়াজিীয় ডক্ষত্রগুনল পূরর্ করুি এব্িং স র্েিকারী নপনর্এফ ব্া ডজনপনজ ফাইল সিংযু্ক্ত করুি এব্িং জ া নদি। 
ব্যব্হারকারীর সাহার্য্যর অিুর্রাধ তানলকায় পুিনিের্দেি করা হর্ব্ ডস / ডস নব্িদনট ডদির্ত পার্র। 

4.3. ডসনটিংস 
ডসনটিংস পনরব্তেি করার জিয এিার্ি নিক কিি এবিং প্রদয়াজিীয় অেিি বাছাই করুি। 

 

Figure 16: ডসনটিংস 
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4.3.1. ডরাফাইল 
নিক্ষার্েীরা এিাি ডর্র্ক তার্দর ডরাফাইল এব্িং তার্দর সকল তর্য ডদির্ত পার্র। 

 



    
 

Page 23 of 25 
 

ব্যব্হার নির্দেনিকা 

4.3.2. ড াব্াইল িম্বর পনরব্তেি করুি 
ব্তে াি ড াব্াইল িম্বর পনরব্তের্ির জিয, এিার্ি নিক করুি, এই নিকনট নিম্ননলনিত পৃষ্ঠায় নির্য় য্ার্ব্। 

 

Figure 17: ড াব্াইল িম্বর পনরব্তেি 

ব্যব্হারকারীর্ক লে ইি পাসওয়ার্ে এব্িং িতুি ড াব্াইল িম্বর সরব্রাহ করর্ত হর্ব্ তারপর্র জ া নদি, িতুি 
ড াব্াইল িম্বরনটর্ত একনট য্ািাইকরর্ ডকার্ পাঠার্িা হর্ব্। 
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Figure 18:য্ািাইকরর্ ডকার্ 

ব্যব্হারকারীর্ক 2 ন নির্টর  র্ধয ডকার্নট রর্ব্ি করর্ত হর্ব্। য্নদ ডকািও ডকার্ িা পাওয়া য্ায় তর্ব্ পুিরায় 
য্ািাইকরর্ ডকার্নটর্ত নিক করুি। ডকার্ রর্ব্র্ির পর্র সাব্ন ট নিক করুি এব্িং ড াব্াইল িম্বর সফলভার্ব্ 
পনরব্তের্ির পর্র ব্যব্হারকারীর র্যাির্ব্ার্র্ে পুিঃনির্দেি করা হর্ব্। 
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4.3.3.পাসওয়ার্ে পনরব্তেি করুি 
পাসওয়ার্ে এিাি ডর্র্ক পনরব্তেি করা ডয্র্ত পার্র। পুরার্িা পাসওয়ার্ে, িতুি পাসওয়ার্ে, িতুি পাসওয়ার্ে নিনিত 
কদি “দামখল্ করুি” এবিং মিক কদি োিওয়ার্থ েমিবতথি করুি।

 

Figure 19: পাসওয়ার্ে পনরব্তেি 

 

পাসওয়ার্ে পনরব্তেি হর্য় ডের্ল ব্যব্হারকারীর্ক সাইি ইি পৃষ্ঠার্ত পুিঃনির্দেি করা হর্ব্। 

4.3.4.সাইিআউট 
অযাকাউন্ট ডর্র্ক সাইি আউট করার জিয সাইি আউট নিক করুি। 

 


