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শিক্ষক শিবন্ধি শির্দ েশিকা 

 

 

1. “৩০ শদি মেয়াদী আইশিটি প্রশিক্ষর্ে অংিগ্রহর্ের জন্য প্রর্য়াজিীয় ির্োবলীীঃ” পড়ুি 

2. আপশি প্রশিক্ষর্ে অংিগ্রহে করর্র্ চাইর্ল “আশে িম্মশর্ জ্ঞাপি করশি” মচকবর্ে টিক শদি। 

3. “শিবন্ধি” বাটর্ি শিক করুি। 
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4. ICT শবষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষে মকার্ি ের আর্বদি ফরেটি িঠিকভার্ব পড়ুি এবং র্থ্যগুশল শুদ্ধ বািার্ি পূরে করুি। 

5. “একাউন্ট ইিফরর্েিি” অংিটি পূরর্ের জন্য 

 a) “ইউজার মিে” – আপশি আপিার িার্ের একটি অংি ইউজার মিে শহর্ির্ব শির্র্ পার্রি। িার্ে মে মকাি িংখ্যা যুক্ত 

করর্র্ পার্রি। আপিার্ক ইউজার মিেটি িংরক্ষে করর্র্ হর্ব। 

 b) “পািওয়ার্ ে” – আপিার পািওয়ার্ েটি ির্ব োচ্চ ৮ কযার্রকটার্রর এর ের্ে রাখুি এবং িংরক্ষে করুি।  

6. িকল র্থ্য িঠিকভার্ব পূরে হর্ল বাটর্ি শিক করুি।  

7. এখি আপিার্ক আপিার পূরেকৃর্ ফরেটি পাবার জন্য www.regnactar.com এ মের্র্ হর্ব। 

 

http://www.regnactar.com/


3 
 

আর্বদিকারী শিক্ষকগে লগ-ইি করুি অংর্ির “ইউজার মিে” ও “পািওয়ার্ ে” পূরে কর্র “লগ ইি” বাটর্ি শিক করুি। 

আপিার আর্বদি কৃর্ ফরেটি বাটর্ি শিক কর্র A4 

িাইজ মপপার্র শপ্রন্ট করুি। 

8. শপ্রন্টকৃর্ কশপটি প্রশর্ষ্ঠাি প্রধাি / িভাপশর্’র স্বাক্ষর গ্রহে কর্র 200 dpi মরজুর্লির্ির স্ক্যাি কর্র JPEG ফাইল 

ফরর্ের্ট মিভ করুি। ফাইর্লর আকার 1MB (১ মেগাবাইর্টর) মবশি হর্ব িা। 

9. স্ক্যািকৃর্ ফাইলটি আপর্লার্ করার জন্য বাটর্ি শিক করুি। 

 

 

10. শপ্রন্টকৃর্ কশপর্র্ ১১ িংখ্যার “শিবন্ধি আইশর্” মদওয়া আর্ি, মিটা এখার্ি পূরে কর্র “লগ-ইি” বাটর্ি শিক করুি।
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11. স্ক্যািকৃর্ ফাইল আপর্লার্র্র জন্য  

Browse এ শিক কর্র ফাইল শির্লক্ট করুি। এর পর আপর্লার্ বাটর্ি শিক করুি।  

আপিার অিলাইি শিবন্ধি িম্পন্ন হর্ল ধন্যবাদ মের্িজ “Done ! Your File updated successfully !!” পার্বি। 


