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মন্বিত উবৃন্বি কমমূন্বি 

HSP -MIS বযবার ন্বনর্দম ন্বলকা এবং িরাির ন্বিজ্ঞান্বত প্রশ্ন ও উির 

-------------------------------------------- 

Scholarship এর তর্থয ন্বকভার্ব ভু রীক্ষা করর্বন ও ংর্লাধন করর্বন-- 

১। মাযা Scholarship (ভাউশ ফা ভাদ্রাা) এয ডাটা এশি শল করযরেন তাযা শযরাটট  শভন ু শথরক আনায প্রশতষ্ঠাশনয 

ফৃত্তপ্রাপ্ত শক্ষাশথটরেয শযরাটট /তাশরকা শপ্রন্ট করুন। 

২। এযয আনায অশপশযার ডকুরভন্ট এয ারথ প্ররতেকটি শক্ষাশথটয নাভ, শতা-ভাতায নাভ, শযশিরেন নাম্বায ফা 

যীক্ষায আইশড নাম্বায, শক্ষাগত তথে ইতোশে শভশররয শেখুন। 

৩। একাউন্ট নাম্বায ঠিক শডশিরটয (১৩-১৭) আরে শকনা যীক্ষা করুন। ফোাংক, ব্রাঞ্চ ঠিক আরে শকনা যীক্ষা করয 

শেখুন। শভাফাইর একাউন্ট থাকরর াংরাধন করয ফোাংক একাউন্ট াংরমািন করুন। Scholarship এয শরভরন্টয শক্ষরে 

শকফরভাে অনরাইন ফোাংক একাউরন্টয অনুভশত যরযরে। একাউন্ট নাম্বায শক্ষাশথটয শনি নারভ রত রফ। শতা-ভাতা ফা 

অনে কারযা নারভয একাউন্ট গ্রণরমাগে নয। 

৪।"বৃন্বিপ্রাপ্ত ন্বলক্ষান্বথমর্দর তথয আর্েট" শভনুরত শগরয বুর থাকরর াংরাধন করুন। 

 

Scholarship োটা এন্বিরতত তযব ভু রর়্ের্ে- 

১। শযশিরেন নাম্বায বুর। অরনরকয এশিকৃত তরথে শফারডট য তরথেয ারথ শভর াওযা না। াংরাধন কযারত শফ। 

২। শক্ষাশথটয তরথে টোরন্টুররয স্থারন াধাযণ ফৃশত্ত আফায াধাযণ ফৃশত্তয স্থারন টোররন্টুর এশন্ট কযা রযরে। াংরাধন 

কযরত রফ। 

৩| ফোাংক একাউরন্ট বুর। অরনরকই ফোাংক একাউন্ট ১৩ শডশিরটয কভ এশন্ট করযরেন। ফাাংরারে ফোাংরকয তথে ভরত 

কর অনরাইন 

ফোাংক একাউন্ট ১৩ শথরক ১৭ শডশিরটয ভরধে রফ। একাশধক ফায ফোাংক একাউরন্টয ূণট শডশিট এশি কযায িনে 

অনুরযাধ কযা রযরে। আফায অরনরক ফোাংক একাউরন্টয াংশক্ষপ্ত নাম্বারযয ূরফট শফ করযকটা ূনে শেরয ১৩ শডশিট ূণট 

করয শেরযরেন। এফ একাউরন্টও টাকা াঠারনা ম্ভফ রফ না। অতএফ ফোাংক একাউরন্টয ঠিক শডশিট ঠিক ফোাংক, 

ব্রাঞ্চ ও একাউন্ট নাম্বায শনশিত কযরত রফ। মারেয বুর আরে তাযা দ্রত াংরাধন করুন। 

৪| ২০১৯-২০ অথট ফেয শল মটারয। ৩০ িরুনয ভরধে টাকা াঠারত না াযরর ফৃশত্তপ্রাপ্তশেয িনে ফযাদ্দকৃত টাকা শপযত 

চরর শমরত ারয। শরক্ষরে ফৃশত্ত প্রাপ্তরেয ফৃশত্তয অথট প্রাশপ্তরত িটিরতা ৃশি রত ারয। 
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৫। অতএফ দ্রুত তথে এশন্ট ও াংরাধন করুন। ফৃশত্তপ্রাপ্ত শক্ষাশথটরেয অথট প্রাশপ্তরত াযতা করুন। শরভন্ট তরথে 

শাফধাশযয নাভ অফেই ইাংরযশিরত রত রফ। ভাউশয শনরেটনা শভাতারফক শুধুভাে অনরাইন ফোাংরকয একাউন্ট 

ফেফারযয অনুভশত যরযরে। শকউ শভাফাইর একাউন্ট এশি কযরর াংরাধন কযরত রফ। 

 

Scholarship MS নতুনবারফ চার ুকযা রযরে- 

১। ফৃশত্তপ্রাপ্ত চরভান (Existing) শক্ষাশথটরেয তখে ফায আরগ এশি করুন! 

২। রগইন কযরত কোচা রাগরফ না। 

৩ কর ফোাংক ও ব্রাঞ্চ াংমুক্ত কযা রযরে 

৪। শব ও স্থাশয ঠিকানা াংক্রান্ত ভোয ভাধান কযা রযরে। 

৫। শফশ্বশফেোরয ও শভশডরকর করররিয ইউিায আইশড ও াওযাডট  ততশয কযা রযরে। শমাগারমাগ কযায অনুরযাধ কযা 

ররা। 

৬। কর এন্টশযয শক্ষরে অথট ফেয ২০১৯-২০ রফ। 

৭। ভাদ্রাা শক্ষাশথটরেয তথে এখারন এশি কযা মারফ না। 
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শ্রর্ে়ে ন্বলক্ষকগণ, 

 

আনারেয আন্তশযকতা, আগ্র ও অাংগ্রণ আভারেযরক অশববূত করযরে, অনুপ্রাশণত করযরে। আভযা আা কশয ও শফশ্বা 

কশয আভযা পর রফা ইনা আল্লা। 

 

G2P Payment System ফাাংরারের এরকফারয নতুন। এয ফরচরয ফড় ুশফধা ররা টাকা প্রারকয একাউরন্ট যাশয চরর 

মারফ এফাং একফায শডশিটাইিড রয শগরর শক্ষাশথট ফা বাতারবাশগরেয টাকা াঠারত শকান ভয রারগ না ফা শকান 

িটিরতা থারক না। শুধু শরভন্ট Cycle  আররই শরভন্ট াঠারনা মায। এোড়া টাকা প্রাশপ্তয একটি শনিযতা থারক। শকান 
কাযরণ শকউ টাকা না শরর ফাাংরারে ফোাংরকয EFT Return তরথেয ভাধেরভ িানা মায এফাং তথে াংরাধন করয শক্ষাশথট 

ফা বাতারবাশগরেয একাউরন্ট টাকা ুনযায াঠারনা মায। এখারন একটি শনযাে ভশনটশযাং এয ফেফস্থা যরযরে 

 

একটি নতুন দ্ধশপ্ত চার ুকযায শকেু চোররঞ্জ শতা থারকই। আভযা এখন শই চোররঞ্জয াভরন আশে, তরফ তা খুফ ফড় 

চোররঞ্জ নয। তাযযও আভযা ডাটা এশি পযরভয যশরকযণ করযশে। একাউন্ট শনভ ও একাউন্ট নাম্বায - এগুররা এশি 

কযরত য। ফাশকগুররা শরেভ শথরক আর, শকফরভাে শররক্ট কযরত য। এটি খুফই ি দ্ধশত। আরর শুরু কযররই 

শল রয মারফ। 

 

এোড়া শোট-খারটা শকেু কাশযগশয ভো রতই ারয। এফ শক্ষরে তধমটে ধযায শফনীত অনুরযাধ কযশে। আনারেয কারে 

এই শৌিনেটুকু শতা আা কযরতই াশয, কাযণ আনাযাই শতা আভারেয আেট ও তধমটে শখাশনায ভান ভানুরলযা। 

 

আশভ ভরন কশয ও শফশ্বা কশয, আভযা াযা শেফোী একটি ফৃৎ ও শমাগে টিভ শারফ কাি কযশে। আভযা পর ফই। 

ইনা আল্লা। 
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প্রঙ্গঃ Scholarship MS 

ফৃশত্ত াওযায যফশতট  ফেয রফ বশতট য ফেয। শমভনঃ মাযা ২০১৯ ারর ফৃশত্ত শরযরে তারেয বশতট য ফেয রফ ২০২০ এফাং 

অথট ফেযও রফ ২০১৯-২০ কাযণ শ ২০১৯-২০ অথট ফেরযয ফারিট শথরক টাকা ারফ। এইচএশয শক্ষরে বশতট য ফেয 

অরনক ভয আরযা এক ফেয রয রত ারয, অরনরক এক ফেয গো শেরয শভশডরকরর ফা ইউশনবাযশটিরত বশতট  য। 

বশতট  না ওযা মটন্ত শকান শক্ষাশথট ফৃশত্ত াওযায শমাগে য না। আয প্ররতেক শক্ষাশথট শতা এক ক্লা শথরক আরযক ক্লার 

উঠররই বশতট  রত য। শক্ষাশথট প্রথভ শকান ফেয বশতট  রযশেররা শটি শফরফচে নয। 

১। ব্রাউিায শারফ MOzila Firefox ফা Google Chrome ফেফায করুন। 

২| ভো রর ব্রাউিারযয কো শক্লযায করয শনন। 

৩। ইন্টাযরনরটয স্পীড যীক্ষা করুন 

৪। Error ফা ভো শেখা শেরর আনায রোট ফা কশিউটায 2591 করয শেখরত ারযন। 

৫| শনযশভত ব্রাউিায আরডট ফা আরগ্রড করুন। ফোকরডরটড ব্রাউিারয শরেভ চারারত ভো রফ। 

 

বযাংর্কর তথয ংর্যাির্নর তক্ষর্ে তয ন্বব়েগুর্া তার্ে উর্েখ করুন তার্া- 

1. ফোাংরকয নাভ 

2. ব্রাঞ্চ ফা াখায নাভ 

3. ব্রারঞ্চয ঠিকানা 

4. যাউটিাং নাম্বায 

এই তথেগুররা শেযা থাকরর তাতক্ষশণকবারফ ভাধান ারফন। অনুগ্র করয পযভোটটি অনুযণ করুন। 


