নির্দে নিকা
গভঃল্যাবরেটেী হাই স্কুল, োজশাহী’ে সুবর্ ণ জয়ন্তীে জন্য রেজজরেশন।
 সদস্য রেজজরেশন ।
 সুবর্ ণ জয়ন্তীে জন্য রেজজরেশন।
 রেজজরেশন জি প্রদারনে জনয়মাবলী।
 জভসা / কার্ ণ এে মাধ্যরম রেজজরেশন জি জমা দারনে প্রজিয়া।
 রমাবাইল ব্াাংজকাং এে মাধ্যরম রেজজরেশন জি জমা দারনে প্রজিয়া।
জবরশষ দ্রষ্টব্ঃ অনলাইন রেজজরেশন কেরে ই-রমইল আইজর্ এে প্ররয়াজন হরব। এখারন রেজজরেশনকােীরদে জনরজস্ব ই-রমইল
আইজর্ ব্বহাে কেরে অনুরোধ জানারনা হরে। কােন আপনাো পেব ণেীরে Account Information এ রদওয়া
Email Address & Password এে মাধ্যরম নিজেজের অযাকাউন্ট নিজেরাই আপজেট কেরে পােবরন। গভঃ ল্যাবরেটেী
হাই স্কুল, োজশাহী`ে সুবর্ ণ জয়ন্তীে জন্য রেজজরেশন কেরে জনরেে ধাপ গুজল অনুসের্ করুনঃ
১। প্রথরম http://orlabs.org/ এই ঠিকানায় রেরে হরব।

২। এেপে আসন্ন ঘটনাবলী জলাংরক ক্লজক 

বাটন এ জক্লক কেরে হরব|

1

নির্দে নিকা
এেপে জনরেে িেমটি আসরব এবাং প্ররয়াজনীয় েথ্য দ্বাো িেমটি পুেন কেরে হরব।

৪। েথ্য রদয়া সম্পন্ন হরল

বাটন এ জক্লক কেরে হরব। এেপে জনরেে িেমটি আসরব, েজদ guest থারক েরব is

guest জক্লক করে guest এে সাংখ্যা প্রদান কেরে হরব অন্যথায়
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বাটরন জক্লক কেরে হরব।

নির্দে নিকা
৫। অেঃপে িেমটি সিল ভারব পূের্ কোে রনাটিজিরকশন সহ রেজজরেশন ট্র্যাজকাং নাম্বাে আসরব ো রেজজরেশনকােীরক পেবেী
ধারপ রেজজরেশন জি জমা রদবাে জন্য সাংেক্ষন কেরে হরব। েরজজেরশন সর্ম্পণর্ কেরে এবাং পেবেী ধারপ োবাে জন্য
Payment বাটন জক্লক কেরে হরব।

6| অেঃপে জনেক্ত িেম আসরব এবাং Payment Method
কেরে হরব।
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জনধ ণাের্ করে বাটন জক্লক
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৭। আপজন েজদ রেজজরেশন জি জমা রদবাে জন্য জবকাশ মাধ্যমরক জনব ণাচন কেরন োহরল এই পরজ টি আসব।

*** জবকাশ এে জেন ধেরনে একাউন্ট ব্বস্থা প্রচজলে আরে।
ক। এরজন্ট একাউন্ট -রদাকান অথবা ব্বসাে রক্ষরএ ব্বহাে হয়।
খ। মারচ ণন্ট একাউন্ট - প্রজেষ্ঠান সমূরহ ব্বহাে হয়।
গ। পােরসানাল একাউন্ট - ব্জক্তগে রক্ষরে ব্বহাে হয় । পােরসানাল একাউন্ট ব্েীে অন্য একাউন্ট রথরক রপরমন্ট কো োয় না।
রকান রেজজরেশন কােীে েজদ জবকাশ পােরসানাল একাউন্ট না থারক েরব জেজন অন্য ব্জক্তে পােরসানাল একাউন্ট রথরকও
রেজজরেশন জি জমা জদরে পারেন রসরক্ষরএ জিেজে এসএমএস এ প্রাপ্ত রলনরদন আইজর্/ Transaction ID রেজজরেশন
কােীরক সাংেক্ষন কেরে হরব।
রেজজরেশন কােী প্ররয়াজরন রদাকান রথরকও রেজজরেশন জি জমা জদরে পারেন। েরব প্রথরমই জনজিে হরে হরব রে োরদে
পােরসানাল একাউন্ট েরয়রে। রেজজরেশন জি জমা রদবাে পে জিেজে এসএমএস এ প্রাপ্ত রলনরদন আইজর্/ Transaction ID
রেজজরেশন কােীরক সাংেক্ষন কেরে হরব।
ক। প্রথরম রমাবাইল রিান রথরক *২৪৭# এ র্ায়াল কেরে হরব।
খ। প্রদত্ত অপশন সমূহ রথরক ৩. Payment অপশনটি জনব ণাচন কেরে হরব।
গ। এবাে রমাবাইল এ Enter Merchant Account Number চাইরব। এখারন রপজ এ প্রদত্ত মারচ ণন্ট একাউন্ট নাম্বাে
০১৭৬২৬২৩১৯৫ টি জদরে হরব।
ঘ। এবাে রমাবাইল এ Enter Amount চাইরব। এখারন রপজ এ প্রদত্ত টাকাে পজেমান জদরে হরব।
ঙ। এবাে রমাবাইল এ Enter Reference চাইরব। এখারন রপজ এ প্রদত্ত রেিারেন্স নাম্বােটি জদরে হরব । উরেক্ষয রে
রেিারেন্স নাম্বােটি পজেব ণেন হরে থাকরব এবাং রপজ এ েখন রেিারেন্স নাম্বাে আসরব রসটাই ব্বহাে কেরে হরব।
চ। এবাে রমাবাইল এ Enter Counter No চাইরব। এখারন রপজ এ প্রদত্ত কাউন্টাে নাম্বাে ১ জদরে হরব। ো পজেবেণন রোগ্য
নয়।
ে। এবাে রমাবাইল এ Enter Menu Pin চাইরব। এটি ব্জক্তগে জপন নম্বাে ।
জ। অেঃপে জিেজে জিেজে এসএমএস এ প্রাপ্ত রলনরদন আইজর্/ Transaction ID রেজজরেশন কােীরক সাংেক্ষন কেরে
হরব।এবাং রপজ এ Transaction ID এে স্থারন প্রাপ্ত Transaction ID টি জদরে হরব। সব রশরষ Go অপশরন জক্লক
কেরে হরব।
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৮। আপজন েজদ রেজজরেশন জি জমা রদবাে জন্য জভসা / রর্জবট কার্ ণ মাধ্যমরক জনব ণাচন কেরে চান েরব Payment
Method কণার্ মাধ্যমরক জনব ণাচন কেরন োহরল এই পপে টি আসব।

জভসা / রর্জবট কার্ ণ এে আইকন এ জক্লক কেরল জনেক্ত রপজ আসরব। এখারন কার্ ণ এে অপশন জনব ণাচন করে জদরল কার্ ণ হরে
স্বোংজিয় ভারব রলনরদন সম্পন্ন কো হরব।
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আপনাে রপরমন্ট এবাং রেজজরেশন সিলভারব সর্ম্পণর্ হরল এই পপেটি আসব।

বাটন অপশরন জক্লক কেরল আপজন আপনাে সুব ণর্ জয়ন্তীে জন্য একটি রটারকন পাবরন রেটা আপনারক
সাংেক্ষর্ করে োখরে হব।
জনরজরদরে রপ্রািাইল রদখাে জন্য
পােবরন।

বাটন এ ক্লজক কেরে হরব োহরল আপজন আপনাে রপ্রািাইল দরখরে
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রনাটঃ
বাটন না থাকরল আপনাো নজজরদরে Account এ লগইন কোে জন্য লগইন পপে এ োবরন এবাং
অনলাইন রেজজরেশন কোে সময় Account Information এ দরওয়া E-mail Address & Password
জদরয় লগইন বাটন এ ক্লজক কেরল আপজন আপনাে রপ্রািাইল দরখরে পাবরন এবাং আপরর্ট কেরে পােবরন।
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