ই- সোোইটিয ( eSociety)
সযটিস্ট্রেন ভযনুয়োর

ওস্ট্রয়ফোইি: https://www.esocietybd.com/

ই- সোোইটি ( eSociety) , এয স োস্ট্রে অংগ্রস্ট্রেয
িন্য সযটিস্ট্রেন ফো টনফন্ধন
সযটিস্ট্রেস্ট্রনয িন্য ই- সভইর আইটি প্রস্ট্রয়োিন স্ট্রফ। আনোয ই- সভইর আইটি নো
থো স্ট্রর সযটিস্ট্রেস্ট্রনয ূস্ট্রফে ই- সভইর আইটি খুস্ট্রর টনন। টক্ষোথেীযো অটববোফস্ট্র য
অথফো টফদযোরস্ট্রয়য ই- সভইর আইটি ফযফোয যস্ট্রফ।

ধো ১:
১. সযটিস্ট্রেন

যো িন্য Log In অথফো ‘সযটিস্ট্রেন রুন’ এ টি

রুন।

ধো ২: রগইন ৃষ্ঠোয় Create new account সফোতোস্ট্রভ টি
ৃষ্ঠোস্ট্রত মোন।

রুন এফং োইনআ

ধো ৩: Username প্রস্ট্রতয ফযফোয োযীয িন্য ইউটন ফো টনটদেষ্ট ইউিোয সনইভ ফো
ইউিোয আইটি ততটয যস্ট্রত স্ট্রফ। ইংস্ট্রযটিস্ট্রত small letter ফো স োি োস্ট্রতয অক্ষয টদস্ট্রয়
এ স্ট্রেয এ টি নোভ টরখস্ট্রত স্ট্রফ। সমভন - setu ট ন্তু এ ই নোস্ট্রভ স উ মটদ
ূস্ট্রফে সযটিস্ট্রেন
স্ট্রয থোস্ট্র
তোস্ট্রর নোভ টযফতেন
স্ট্রয টরখস্ট্রত স্ট্রফ। অথফো
নোস্ট্রভয োস্ট্রথ 1, 2, ইতযোটদ মুক্ত স্ট্রয টরস্ট্রখস্ট্রত োযস্ট্রফন। সমভন - setu1
প্রস্ট্রতয ফোয প্রস্ট্রফস্ট্রয (access) িন্য ইউিোয সনইভ টরখস্ট্রত স্ট্রফ।

(োইনআ ৃষ্ঠোয় সযটিস্ট্রেন পস্ট্রভেয ফগুস্ট্ররো ঘয ত েতোয োস্ট্রথ ূযে রুন। এই
প্রতী (*) প্রস্ট্রয়োিনীয় ঘয টনস্ট্রদে স্ট্রয। ম্পূেে টনফন্ধস্ট্রনয িন্য, এই ধযস্ট্রেয ঘযগুস্ট্ররো
অফশ্যই ূযে যস্ট্রত স্ট্রফ।)

ধো ৪: Password; টক্তোরী োওয়োিে ওস্ট্রয়ফোইস্ট্রিয টনযোত্তোয িন্য প্রস্ট্রয়োিন।
ত ত
ে োয োস্ট্রথ টনস্ট্রদেনোটি ডুন।
োওয়োিে
১. ভস্ট্রক্ষ ৮ টি অক্ষয (৪ ধযস্ট্রেয অক্ষয স্ট্রত স্ট্রফ সমভন S ( ফড োস্ট্রতয অক্ষয ফো capital letter) , e
( স োি োস্ট্রতয অক্ষয ফো small letter) , 1 ( এ টি ংখযো) এফং ১টি হ্ন @, %, & অথফো #
( টম্পউিোস্ট্রযয ীস্ট্রফোস্ট্রিেয উস্ট্রযয টদস্ট্র থোস্ট্র )।
৬. উদোযেস্বরূ - Setu123@

ধো ৫: Email address
১. ইস্ট্রভইর অযোস্ট্রে টি

বোস্ট্রফ ফোস্ট্রত স্ট্রফ

২.

ইস্ট্রভইর অযোস্ট্রে তফধ স্ট্রত স্ট্রফ,
োযে এ োউন্ি সবটযপোই এয িন্য আনোয
Confirmation ইস্ট্রভইর মোস্ট্রফ। মটদ আটন বুর ইস্ট্রভইর সদন তোস্ট্রর
আনোয এ োউন্ি সবটযপোই স্ট্রফ নো ।

Email (again) ঘস্ট্রয,
১. Email Again ঘস্ট্রয ইস্ট্রভইর এ ই য ভ টদস্ট্রত স্ট্রফ।
২. ইস্ট্রভইর এ ই য ভ নো টদস্ট্রর invalid সদখোস্ট্রফ।

ধো ৬: First name এফং Surname
First name ঘস্ট্রযয ভস্ট্রধয নোস্ট্রভয প্রথভ অং এফং Surname ঘস্ট্রযয ভস্ট্রধয নোস্ট্রভয সল
অং টরখস্ট্রত স্ট্রফ।
First name এফং Last name রৃটি নোভ টভস্ট্রর সম নোভটি স্ট্রফ সই নোস্ট্রভ
( Certificate name) োটিেটপস্ট্র ি স্ট্রফ।

মটদ এ
নোভ য়, সমভন - setu ( সতু) তোস্ট্রর First name ঘস্ট্রযয ভস্ট্রধয Mr. ফো
Ms. টরখস্ট্রত স্ট্রফ।

ধো ৭: Gender ঘয। েিোউন সভনু সথস্ট্র সিন্িোয ফো টরঙ্গ টনফেোচন রুন।

ধো ৮: Date of Birth ঘয। েিোউন সভনু সথস্ট্র িন্ম তোটযখ, ভো এফং ফ য টনফেোচন
রুন।

ধো ৯: ভস্ত তথয টি বোস্ট্রফ ূযে
টি
রুন।

যোয য Create my new account সফোতোভটি

ধো ১০: ভস্ত তথয টি স্ট্রর, টস্ট্রেভ এ টি ফোতেো সদখোস্ট্রফ। ফোতেোটিস্ট্রত সরখো থো স্ট্রফ,
আনোয টনফন্ধন ম্পূেে যোয িন্য আনোয ইস্ট্রভইর অযোস্ট্রেস্ট্র মোন। তোযয Continue
সফোতোস্ট্রভ টি
রুন যফতেী সি এ মোওয়োয িন্য।

মটদ স োনও ভস্যো য় তস্ট্রফ োইি প্রোস্ট্র য োস্ট্রথ
টনস্ট্রচ সদয়ো Contact Us সভনুস্ট্রত টি
রুন।

ওস্ট্রয়ফোইস্ট্রিয

ধো ১১: প্রদত্ত ইস্ট্রভইর অযোস্ট্রেস্ট্র মোন এফং টনটিত যে সভইরটি খুরুন।

ধো ১২: নতুন অযো োউন্ি টনটিত যস্ট্রত প্রদত্ত টরস্ট্রে টি

রুন।

ধো ১৩: টনটিত যে ফোতেো প্রদটেত স্ট্রফ। এখন Continue সফোতোস্ট্রভ টি

রুন।

ধো ১৪: প্রস্ট্রয়োিস্ট্রন Update profile সফোতোস্ট্রভ টি
প্রস্ট্রয়োিন নো স্ট্রর Cancel সফোতোস্ট্রভ টি
রুন।

সযটিস্ট্রেন ম্পন্ন স্ট্রর স োে ম্পন্ন

স্ট্রয সপ্রোপোইর আস্ট্রিি

রুন এফং োটিেটপস্ট্র ি ংযক্ষে

রুন।

রুন

