OSAPS এর মাধ েম অনলাইেন বাউিবর Secondery School Certificate (SSC) া ােম ভিত
ি য়া স
করার িনেদিশকা
wkÿv_©xi KiYxq
অনলাইেন ভিতর ি য়া স কভােব স

করার জন িশ াথ েক িন বিণত তথ ািদ মেনােযাগ সহকাের পাঠ করেত হেবঃ

১। ভিতর যাগ তাঃ
ক। জ এস িস/ জ িড িস/অ ম ণী/ সরকারকতৃ ক ীকৃ ত সমমােনর পরী ায় উ ীণ হেত হেব।
খ। অ ম
২। ভিতর জন

ণী পােশর

ে জ

তািরখ ৩১/১২/১৯৯৭ তািরেখর মেধ হেত হেব।

েয়াজনীয় কাগজ প ঃ

ক। ১ কিপ পাসেপাট সাইজ এর ছিব হাড ও
খ। জ এস িস/জ িড িস/অ ম
গ। জ

ণী/ সরকার ীকৃ ত সমমােনর পরী ায় উ ীণ এর সনদ এর কিপ।

সনদ/জাতীয় পিরচয় পে র কিপ।

ঘ। া র এর
৩। ভিতর জন

ান করা সফট কিপ (৩০০X৩০০ িপে ল)।

ান করা সফট কিপ (৩০০X১০০ িপে ল)।

েয়াজনীয় িফঃ

ক। মানিবক িবভাগ এর জন ৪০০০/= টাঃ + িনধািরত মাধ েমর জন

েযাজ চাজ।

খ। ব বসায় িশ া িবভাগ এর জন ৪০০০/= টাঃ + িনধািরত মাধ েমর জন
গ। িব ান িবভাগ এর জন ৪২০০/= টাঃ + িনধািরত মাধ েমর জন

েযাজ চাজ।

েযাজ চাজ।

৪। িফ জমাদােনর মাধ ম সমুহঃ িবকাশ(চাজ ১.৮%), িশউরক াশ (চাজ ১%) এবং িড িব িব এল (চাজ ১৫টাঃ)।
িবঃ ঃ িবকাশ/ িশউরক াশ এর মাধ েম িফ দান করেত চাইেল Personal িবকাশ/িশউরক াশ ন র না থাকেল এেজ
এর সমপিরমান টাকা জমা িদেয় Tx ন র সং হ কের ফম পুরণ শুরু করা য়।

থেক িফ

৫। অনলাইেন ভিতর ি য়াঃ
Internet Browser (Google Chrome, Mozila, Internet Explorer etc.) এর
osaps.bou.edu.bd িলেখ এ ার িদেলই িচ -১ এ দিশত OSAPS এর হাম পইজ চেল আসেবঃ

এে স

বার

এ
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িচ নং ০১: হাম পইজ

িচ -২ অনুসাের িনিদ

ু ল থেক পছে র

িচ নং ০২:

পছে র া ােমর উপর ি ক কের িচ -৩ এ দিশত সাদা
ি ক করুনঃ

া াম

িনবাচন করুনঃ

া াম িনবাচন

ীন এ দ িনেদশাবলী মেনােযাগ সহকাের পাঠ কের NEXT বাটেন
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িচ নং ০৩: িনেদশাবলী

এবার িচ -৪ এ দিশত তথ ফম এর থম পাতা “General info” মেনােযাগ সহকাের স কভােব পুরণ কের পরবত পাতায়
েবশ করার জন NEXT বাটেন ি ক করুন।

িচ নং ০৪: তথ ফম-১ সাধারণ তথ াবিল
িবঃ ঃ তারকা িচি ত (*) তথ গুিল অবশ ই পূরণীয়।
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িচ -৫ এ দিশত “Personal info” তথ ফম এ দিশত সকল তথ মেনােযাগ সহকাের স কভােব পূরণ কের পরবত পাতায়
েবশ করার জন NEXT বাটেন ি ক করুন। মেন রাখেবন জ তািরখ সহ সকল তথ ািদ স কভােব পূরণ না করেল পরবত অংেশ
েবশ করা যােবনা।

িচ নং ০৫: তথ ফম-২ বাি গত তথ াবিল
িচ -৬ এ দিশত “Academic Info” তথ ফরেম JSC/অ ম ণী পাস/সমমান এর তথ
পাস/সমমান এর ে Group Name এর ঘর পূরণ করার দরকার নই)।

দান করুন (JSC/অ ম

ণী

িচ নং ০৬: তথ ফম-৩ িশ াগত যাগ তা
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িচ -৭ “Job History” ত দিশত তথ ফরেমর তথ াবিল েযাজ না হেল পূরণ করার দরকার নই।

িচ নং ০৭: তথ ফম-৪ কম/চা ির স িকত তথ (যিদ থােক)
সবেশেষ দ “FINISH” বাটেন ি ক করেল িচ -৮ দখা যােব।

িচ নং ০৮: তেথ র ত য়ন।
িচ -৮ এ দিশত ত য়ন সংি

“OK” বাটেন ি ক করেল কাস িনবাচেনর সুেযাগ সহ মাট েদয় অেথর পিরমান দিশত হেব।
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িচ নং ৯: কাস িনবাচেনর তথ সহ েদয় অেথর পিরমান।
এবার “Proceed to Payment” এ ি ক করেল সবেমাট েদয় অেথর পিরমান সহ িশ াথ তার তথ ফেম দ e-mail
address এবং মাবাইেল ন ের temporary user ID ও password পােবন এবং িচ -১০ “Payment Summery” ত
সবেমাট েদয় অেথর পিরমান দিশত হেব।

িচ নং ১০: েদয় অথ স িকত তথ
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Proceed to Payment এ ি ক করার পর Payment Method

িচ নং ১১: Payment Method

ীন

দিশত হেব

ীন

য কান Bkash/DBBL/Surecash এেজ এর মাধ েম বাউিবর সংি merchant number এ Payment Summary ত
উে িখত পিরমাণ িফ িবকাশ এর চাজসহ দান কের িবকাশ ন র { য মাবাইল ন র থেক টাকা Payment করা হেয়েছ} ও
Transaction ID তথ ফম এর যথা ােন পুরণ কের submit করেল Successful ম ােসজ দখা যােব, যা িশ াথ েক
এসএমএস ও ইেমইল এর মাধ েম রন করা হেব।
(িশ াথ র িনজ িবকাশ ওয়ােলট না থাকেল েয়াজেন য কান Bkash/DBBL/Surecash এেজ এর মাধ েম বাউিবর সংি
merchant number এ Payment Summary ত উে িখত পিরমাণ িফ িবকাশ এর চাজসহ দান কের িবকাশ ন র
{ য মাবাইল ন র থেক টাকা Payment করা হেয়েছ} ও Transaction ID, ইেতাপূেব া Temporary user ID ও
password এর মাধ েম osaps.bou.edu.bd এ login কের “course enrollment” িসেল কের তথ ফম এর যথা
ােন পুরণ কের submit করেল Successful ম ােসজ দখা যােব, যা িশ াথ দও মাবাইল ও ই- মইল এ রণ করা হেব।)
সফল ভােব তথ ফম পূরণ এবং অথ দান শেষ িচ -১১ ত দিশত ছিব দখা যােব।

িচ নং ১২: সফলভােব অথ দান শেষ দিশত

ীন

৬। Temporary user ID ও password ব বহার কের িশ াথ কবলমা বাি গত তথ সংেশাধন করেত পারেবন।
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৭। Temporary user ID ও password ব বহার কের িশ াথ পুরণকৃ ত তেথ র ি
অন সকল কাগজপ সংি
ািড স ােরর সম য়কারীর িনকট জমা িদেত হেব।
৮। ভিত ি য়া স

কিপ িনেয় িশ াগত যাগ তার সনদ সহ

করার পর Digital/Plastic ID card দােনর িবষেয় এসএমএস এর মাধ েম জানােনা হেব।

সম য়কারীর করণীয়ঃ
৯। ভিত সং া কােজ িশ াথ েক সািবক সহেযািগতা করার পাশাপািশ অনলাইেন ভিতর িবষেয় িশ াথ েক উৎসািহত করা এবং ভিত
ও অন সকল িবষেয় স কভােব OSAPS এর ব বহার স েক ধারনা দান করা।
১০। বাউিবর কি উটার িবভাগ হেত দ user ID এবং password ব বহার কের OSAPS এর িনধািরত িল থেক আপনার
ািড স ােরর িশ াথ েদর তথ দখেত পােবন। দিশত তেথ র সােথ িশ াথ কতৃ ক দািখলকৃ ত কাগজ প যাচাই/বাছাই কের
Online এ ক িচ
দােনর মাধ েম ভিত িনি ত করেত হেব। সবেশেষ একই user ID এবং password ব বহার কের
ভিতকৃ ত িশ াথ েদর সকল তথ দখেত পােবন।
১১। সম য়কারীর দািয়
হেবন।

শেষ িশ াথ

ু েড

আই িড ন র ও ভিত সং া যাবতীয় তথ ািদ এসএমএস/ইেমইল এর মাধ েম াপ

১২। সবেশেষ এস এস এস িবভাগ চিলত িনয়ম অনুসাের ভিতকৃ ত িশ াথ েদর েয়াজনীয় সকল তথ সংি
করেবন।

িবভাগ সমূহেক দান
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