
তথয্ সংgেহর িনেদর্ িশকা 

 মুk o  দরূ িশkার মাধয্েম েনতাজী সুভাষ মুk িব িবদয্ালয় কতৃর্ ক pবিতর্ ত 
িব.eড কাযর্kম সmিকর্ ত তথয্ািদ।  

   pিশkণাথর্ীেদর pিত িনেদর্শ তাঁরা েযন তথয্ সংgেহর জনয্ িনধর্ািরত ছক পূরেণর 
পূেবর্ িনmিলিখত িবষয় িল যtসহ পাঠ কেরন।ভিতর্  pিkয়ার জনয্ তথয্ সংgেহর 
ছকিট পূরণ করা বাধয্তামূলক।  

 িব.eড ODL pিkয়ােত েকবলমাt পি মব  সরকােরর িবদয্ালয় িশkা 
দpর dারা psতকৃত তািলকাভুk িশkক িশkয়tীরাi আেবদন করেত 
পারেবন।  

 uk তািলকা বিহভূর্ ত েকানo আেবদন গৃহীত হেব না।  
 িব.eড ODL কমর্সূিচ পি মবে র ধুমাt NCTE aনুেমািদত B.Ed     

কেলেজ়i aনুি ত হেব।  
 uk িব.eড কেলজ িল Study Centre িহসােব বয্ব ত হেব eবং 

আেবদনকারী িশkক-িশkয়tীেদরেক aনলাiেন তাঁেদর আেবদেনর 
িভিtেত সংি  Study Centre-e যুk করা হেব।  

 Study Centre িলেত আেবদনকারীেদর যুk করার েkেt মিহলা o 
ৈদিহক pিতবnী িশkক-িশkয়tীেদর কমর্রত েজলার anগর্ত েকােনা 
Study Centre-e ভিতর্ র সুেযাগ েদoয়ার pেচ া থাকেব।  

 িব.eড ODL-e ভিতর্ েযাগয্ সকল pিশkণাথর্ীেদরেক ei কাযর্kেম যুk 
করেত রােজয্র সকল NCTE aনুেমািদত িব.eড কেলজ িল Study 
Centre িহসােব বয্ব ত হেব eবং pিশkণাথর্ীেদর সুষম বnেনর জনয্ 
a ল িভিtক েজলা c গিঠত হেব।  

 “েজ়লা c” বলেত সিnিহত েজ়লাসমূেহর c েবাঝায়। eকিট েজ়লা েcর 
anভুর্k pাথর্ীেদরেক Study Centre-e নিথভুk করেত ঐ েজ়লা েcর 
মেধয্ aবিsত সমs Study Centre-েক বয্বহার করা হেব।  

 তথয্ সংgেহর ছকিট যথাযথভােব পূরণ করেত হেব eবং  
নিথভূিkকরেণর পর েয ID নmর পাoয়া যােব েসিট পরবতর্ী সমেয় 



ভিতর্ র জনয্ নিথ access করেত pেয়াজেন লাগেব, তাi িলেখ রাখেত 
হেব।   

 পূরণকৃত তথয্সংgেহর ছক বাছাiেয়র পর aনলাiন নিথভূিk pিkয়ার     
িdতীয় পযর্ায়  হেব।  
 
 ভিতর্  pিkয়া     

    ভিতর্  pিkয়ায় িনmিলিখত ধাপ িল aনুসৃত হেবঃ 

    pথমঃ আেবদনকারীেক তথয্ সংgেহর ছকিট পূরণ কের ID নmর িনেত হেব।  

    িdতীয়ঃ িব িবদয্ালেয়র oেয়বসাiট েথেক বাছাiকৃত তািলকায় িনেজ়র নামিট 
িচিhত করেত হেব।  

    তৃতীয়ঃ ভিতর্ র জনয্ aনলাiেন আেবদন করেত হেব eবং uk আেবদন পেtর 
মুিdত কিপ eবং েকাসর্ িফ জমা েদবার জনয্ সংি  বয্া  চালান সংgহ 
করেত হেব।  

    চতুথর্ঃ আেবদনকারী তাঁর মুিdত আেবদনপেtর সােথ pেয়াজ়নীয় কাগজপেtর 
কিপ যুk কের Study Centre-eর সােথ  েযাগােযাগ  করেবন। Study 
Centre িনবর্াচেনর সুেযাগ Drop Down List েথেক িমলেব।aিফস 
চলাকালীন সমেয় Study Centre-e িগেয় Programme Coordinator 
dারা সংযুk কাগজপt যাচাi o সতয্তা িন পণ করেত হেব।      

    প মঃ েকাসর্ িফ জমা েদবার জনয্ েয বয্া  চালান সংগৃহীত হেয়েছ,েসিট 
Study Centre eর েকাaিডর্ েনটারেক িদেয় সতয্তা িন পণ o sাkর 
কিরেয় eলাহাবাদ বয্াে র েয েকােনাশাখায় টাকা সহ জমা করেত 
হেব। টাকা জমা েদবার পর চালােনর িনধর্ািরত 2িট aংশ বয্া  েথেক 
িনেত হেব।  eকিট NSOU eবং aপরিট জমাকারীর কােছ থাকেব।  

    ষ ঃ eরপর েঘািষত সমেয়র মেধয্ aনলাiেন pাp আেবদনপt,সংি  
pেয়াজনীয় কাগজপt,িনেজর ছিব, িব িবদয্ালেয়র জনয্ িনধর্ািরত বয্া  



চালােনর aংশ iতয্ািদ Study Centre e জমা িদেত হেব। Study 
Centre-e সমs কাগজপt জমা েদবার পর আেবদনকারী Study 
Centre-eর ভারpাp আিধকািরেকর sাkিরত(িসল সহ)-pিতিলিপ 
পােবন। ei pিতিলিপিট pমাণ িহসােব সংরিkত করেত হেব।    


