
সিসিএ অকুপেসি িার্ট িসিপেট িিটওয়্যাপেে ব্যবহাে সবসিমালা 

নতুন ননবন্ধন প্রক্রিয় াঃ 

িাে – ১। যসি আেসি ইপ ামপে কোি এোউন্ট সিবন্ধি িা েপে থাপেি  পব অিলাইপি আপবিি েোে জন্য শুরুপ ই আেিাপে 

এোউন্ট সিবন্ধি েেপ  হপব। সিবন্ধপিে জন্য কহাম কেইপজে “সিবন্ধি” বাটপি সিে েেপল সিপেে সিপে এ প্রিসশ ি  কেইজর্ট কিখা 

যাপব। 

 

িাে – ২। সিবন্ধি িেম পুেি েোে েে “সিবন্ধি েরুি” বাটপি সিে েেপল ইউজাে এসিপেশপিে জন্য সিপিে সিের্ট প্রিসশ ি  

হপব। ইপমইপল কপ্রসে  কেসেসিপেশি কোির্ট সিপয়্ কেসেোই বাটপি সিে েেপল। ইউজাে সিবন্ধি িম্পন্ন হপব। 

 



ওয়য়বস ইয়ে লগইন কর র প্রক্রিয় াঃ 

িাে – ১। যসি আেসি ইপ ামপে এোউন্ট সিবন্ধি প্রসিয়্া িম্পন্ন েপে থােপি  াহপল আেিাপে “লগ ইি” সিপেে কেইজর্ট 

কিখাপব। 

 

িাে – ২। আেিাে সিবসন্ধ  ইউজাে(কমাবাইল িাম্বাে) ও োিওয়্াি ি সিপয়্ লগইি বাটপি সিে েেপল আেিাে লগইি িম্পন্ন হপব। 

অনল ইয়ন আয়বদয়নর প্রক্রিয়  সমুহাঃ 

িাে – ১। আপবিি িেপম সিে েপে (সিপেে ম ) িম্পুি ি বা আংসশপেে জন্য আপবিি সিপলি েরুি। 

 



িাে – ২। আপবিি সিপলি েোে েে আপবিপিে প্রথম অংশ কিখা যাপব সিপেে ম । আপবিপিে  থ্য সিপয়্ “িংেক্ষি ও েেব ী 

িাপে যাি” বাটপি সিে েেপল আপবিপিে ২য়্ িাে কিখা যাপব। 

 

িাে - ৩। আপবিপিে ২য়্ িাপে সিপেে ম  ব্যবহাপেে িেি িমূহ উপেখ েপে েেব ী িাপে যাপব।  

 

 

 

 

 

 



িাে - ৪। সিপেে ম  এই িাপে আপবিপিে িাপথ থাো িংযুসি িাইল গুপলা প্রিাি েপে আেপলাি েেপল আপবিি প্রসিয়্া িম্পন্ন 

হপব। 

 

িাে – ৫। সিপেে ম  এই িাপে আপবিপিে িাম্বাে এবং আপবিি িাম্বাপে সিে েপে আপবিির্ট ও কিখা যাপব। আপবিির্ট 

ব্যবহােোেী সপ্রন্ট অথবা সেসিএি আোপে িংিক্ষি েেপ  োেপব। 

 

আয়বদয়নর অবস্থ , সংয়  ধন, স র্েিনিয়কে নপ্রন্টাঃ 

িাে – ১। ব্যবহােোেীে প্রিাি কেইজ কথপে “জমাকৃ  আপবিি” -এ সিে েেপল সিপেে কেইজর্ট প্রিসশ ি  হপব। এখাি কথপে জািা 

যাপব আপবিপিে িেি, আপবিপিে অবস্থা, আপবিপিে িাম্বাে, আপবিপিে  াসেখ ই যাসি। 

 

িাে – ২। এই কেইজ কথপে আপবিি পূিোয়্ সপ্রন্ট অথবা িাউিপলাি েো যাপব। “আপবিি” বাটপি সিে েপে। 



িাে -৩। আপবিির্টে িাপেপক্ষ িার্ট িসিপেট প্রিাি েো হপল “আপবিি” বাটপিে েসেবপ ি “িার্ট িসিপেট” বাটি কিখপ  োওয়্া 

যাপব। এবং আপবিপিে অবস্থা হপব “সিষ্পসি”। 

 

িাে – ৪। আপবিি ত্রুর্টপূি ি হপল আপবিপিে অবস্থা হপব “িলমাি” এবং “আপবিি” বাটপিে েসেবপ ি “হালিাগাি েরুি” বাটি 

কিখপ  োওয়্া যাপব সিপেে ম । সিে েেপল সিসি িষ্ট হালিাগাপিে কেইজ কথপে হালিাগাি িম্পন্ন েো যাপব। 

 

বযবহ রক রীর তথ্য হ লন গ দ 

িাে – ১। সিপি কিওয়্া সিপেে “কপ্রািাইল”, “োিওয়্াি ি েসেব িি” বাটপি সিে েপে ব্যবহােোেী সিপজে  থ্য হালিাগাি ও 

োিওয়্াি ি েসেব ি েেপ  োেপব। 

 



আয়বদন ও স র্েিনিয়কয়ের নমুন  

িাে – ১। সিপিে সিের্ট আপবিি ৪০১ এে িমুিা। 

 

 

 

 

 

 



 

িাে – ২। সিপিে সিের্ট অকুপেসি িার্ট িসিপেপটে িমুিা। 

 

 


