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২০২২-২৩ অর্থ বছরেে ৩০ দিন মেয়াদি আইদিদি দবষয়ক দিক্ষক প্রদিক্ষরেে 
আরবিরনে জনয www.nactar.org এ প্ররবি করুন। 

 

 
 

এেপে এখারন দিক করুন 

 
 

http://nactar.org/
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মেনযয পদেদিদ িঃ 

1. েূল পা া 
2. “দনবন্ধন দনরিথদিকা” – (দনবন্ধন প্রদিয়াে জনয িহাদয়কা) 
3. “দনবন্ধন দপ্রন্ট করুন”- (আরবিন পূেে কোে পে দপ্রন্ট কোে জনয।) 
4. “স্ক্যান ফাইল জো দিন” – (প্রদ ষ্ঠান প্রধান মর্রক আরবিন স্বাক্ষে করে স্ক্যান করে  া 
জো দির  হরব।)  

5. “দনবন্ধন মিক করুন”- (স্ক্যান ফাইল জো দিক হরয়রছ দকনা  া জানাে জনয।) 
6. "আমি সম্মমি জ্ঞাপন করমি" - ৩০ মিন মিয়ািী আইমসমি প্রমিক্ষণে অংিগ্রহণের জনয 

প্রণয়াজনীয় িিতাবলী মি রামজ থাকণল "আমি সম্মমি জ্ঞাপন করমি" এর পাণি মেক বণে 
মিক মেহ্ন মিন। 

7. মনবন্ধন – মেক বণে মিক মেহ্ন মিবার পর মনবন্ধন এ মিক করুন।  
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ICT দবষয়ক দিক্ষক প্রদিক্ষে মকারিথে আরবিন ফেেদি িদিকভারব পড়য ন এবং 
 র্যগুদল শুদ্ধ বানারন পূেে করুন 
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"একাউন্ট ইনফেরেিন" অংিদি পূেরেে জনয 

 
"ইউজাে মনে" - আপদন আপনাে নারেে একদি অংি ইউজাে মনে দহরিরব দনর  
পারেন। িারর্ মে মকান িংখযা েযক্ত কের  পারেন। আপনারক ইউজাে মনেদি 
িংেক্ষে কের  হরব। 

 

"পািওয়ার্থ" - আপনাে পািওয়ার্থদি িরবথাচ্চ ৮ কযারেকিারেে এে েরধয োখযন এবং 
িংেক্ষে করুন। 

 

িকল  র্য িদিকভারব পূেে হরল বািরন দিক করুন। 

 

এখন আপনারক আপনাে পূেেকৃ  ফেেদি পাবাে জনয 
https://nactar.org/tt/signin.php?coursecode=001&59490229e69f2ca8b
4e8b3c5a48dc75c মের  হরব। 

 

এখারন দিক করুন  

https://nactar.org/tt/signin.php?coursecode=001&59490229e69f2ca8b4e8b3c5a48dc75c
https://nactar.org/tt/signin.php?coursecode=001&59490229e69f2ca8b4e8b3c5a48dc75c
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এখারন আপনাে আরবিরনে িেয় মে ইউজাে মনে এবং পািওয়ার্থ দিরয়দছরলন  া 
দিরয় লগ ইন করুন এবং আরবিন দপ্রন্ট করুন। 

 

দপ্রন্টকৃ  কদপদি প্রদ ষ্ঠান প্রধান/িভাপদ 'ে স্বাক্ষে গ্রহে করে 200 dpi মেজযরলিরন 
স্ক্যান করে JPEG ফাইল ফেরেরি মিভ করুন। ফাইরলে আকাে 1MB (১ 
মেগাবাইি) এে মবদি হরব না। 

স্ক্যান ফাইল জো মিবাে জনয https://nactar.org/tt/nibondhon.php মের  
হরব। 

 

 দিক করুন। 

 
এখারন আপনাে আরবিরনে িেয় “দনবন্ধন আইদর্”  মিওয়া হরয়রছ  া  দিন, ো 
দপ্রন্টকৃ  আরবিরন পারবন। এখন লগ-ইন করুন 

https://nactar.org/tt/nibondhon.php
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স্ক্যানকৃ  ফাইল আপরলারর্ে জনয Browse এ দিক করে ফাইল দিরলক্ট করুন। 
এেপে আপরলার্ বািরন দিক করুন।  

 
আপনাে অনলাইন দনবন্ধন িম্পন্ন হরল ধনযবাি মেরিজ " Done ! Your 
information submitted successfully !! পারবন। 

এখারন আপনাে ১ মেগাবাইরিে কে স্ক্যান ফাইলদি আপরলার্ করুন। 

 

আপরলার্ িফল হরয়রছ দক না মিক কোে জনয 
https://nactar.org/tt/check.php মের  হরব।  

https://nactar.org/tt/check.php
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দিক করুন। 

 

এখারন আপনাে দনবন্ধন আইদর্দি দলখযন  ােপে “Check” এ দিক করুন।  

 

িফল ভারব ফাইল আপরলার্ হরয়রছ দক না  া আপদন জানর  পােরবন। 

 

ধনযবাি 


