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অনলাইনন কলযাণ ভাতা প্রনির জনয আনেদননর ননয়ম ও অনলাইন সাইট েযেহার নেনি 

1. ভূনমকা 

এই েযেহার নেনিনত একজন দেসরকারী নিো প্রনতষ্ঠান নিেক ও কমমিারী (পরেতীনত “আপনন” নহসানে সনবািনকৃত) নকভানে কলযাণ ট্রাস্ট-এর 

অর্ম প্রনির জনয দেসরকারী নিো প্রনতষ্ঠান নিেক ও কমমিারী কলযাণ ট্রাস্ট-এর ওনয়েসাইট (http://www.ngte-welfaretrust.gov.bd) –এ 

প্রনেি কনর অনলাইনন আনেদন করনত পারনেন, তার নেস্তানরত েণমনা করা হনয়নে। এই েযেহার নেনিনত সাইটটি নকভানে েযেহার করনত হনে তার 

িানপ-িানপ নিনিট এেং নেেরন সহ নননদম িনা দদয়া হনয়নে, যা আপনানক (ো আনেদনকারীনক) সঠিকভানে সাইটটি েযেহার করনত সাহাযয করনে।  

আপনার সূনেিানর্ম এই েযেহার নেনির পািাপানি অনসাইনট দোট-খানটা টিপস দদয়া হনয়নে, যার নকেু সয়নিয়ভানে আসনে অর্ো আপনন নননদম ষ্ট 

োটননর উপর মাউস কাসমার রাখনল আনেভূম ত হনে। দযমন দদখাননা হনে নীনির নিনত্র –  

 

2. অনলাইন আনেদনন প্রনেি 

আপনার কনিউটার অর্ো দমাোইল ব্রাউজার দর্নক দেসরকারী নিো প্রনতষ্ঠান নিেক ও কমমিারী কলযাণ ট্রাস্ট-এর ওনয়েসাইট 

(http://www.ngte-welfaretrust.gov.bd) নভনজট করুন। অতঃপর নীনির নদনক িল কনর অনলাইন আনেদন েনক্সর নভতনর “অনলাইন 

আনেদন” নলংনক নিক করুন।  

 

 

http://www.ngte-welfaretrust.gov.bd/
http://www.ngte-welfaretrust.gov.bd/
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অনলাইনন কলযাণ ভাতা প্রনির জনয আনেদননর ননয়ম ও অনলাইন সাইট েযেহার নেনি 

3. দহামনপইজ 

“অনলাইন আনেদন”-এ নিক করনল নননির দপইজটি খুলনে। আনেদন প্রনিয়া শুরু করার জনয প্রর্নম আপনার দরনজনেিন সিন্ন করনত হনে।  

 

দরনজনেিননর জনয ডাননদনকর “অনলাইনন আনেদন করুন” োটনন নিক করুন। নননির  রমটি আসনে –  

4. দরনজনেিন – আনেদন  রম পূরণ 

 

ননজ পনরনিনত’র ঘরগুনলানত সঠিক তর্য টাইপ করুন (ইংনরজীনত)। দমাোইল নবর-এর ঘনর নিেক/কমমিারীর নাবারটি নদন, দযখানন একটি েুনদোতম া 

(SMS) পানেন, যার দভতনর আপনার ইননডক্স নবর এেং পাসওয়াডম  পানেন, যা নদনয় পরেতীনত লগইন করনত হনে।  
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এরপর সেমনিষ প্রনতষ্ঠান ননেমািন করুন-এর অিীনন ঘরগুনলানত মাউস নিক করুন এেং আনেভুম ত ড্রপ-ডাউন নলস্ট দর্নক সঠিক উত্তর োোই কনর 

তার উপর নিক করুন। এটি প্রর্ম দর্নক পযমায়িনম করুন। দযমন –  

প্রর্নম নেভাগ ননেমািন করুন। এরপর পযমায়িনম দজলা ও র্ানা ননেমািন করুন। প্রর্মটি ননেমািন না করা পযমন্ত পনররটিনত দকান দরজাল্ট আসনেনা।  

   
 

একইভানে পযমায়িনম আপনার সেমনিষ প্রনতষ্ঠাননর দেনণ, প্রনতষ্ঠাননর িরন, সেমনিষ প্রনতষ্ঠান এেং পদেী ননেমািন করুন।  

 

অতঃপর সেমনিষ প্রনতষ্ঠানন দযাগদাননর তানরখ এেং অেযাহনত তানরখ ননেমািন করুন (আনেভূম ত কযানলন্ডার দর্নক)।  

 
সকল তর্য পূরণ করা হনয় দগনল উক্ত  রনমর নীনির “জমা নদন” োটনন নিক করুন। দরনজনেিন সঠিকভানে সিন্ন হনল নীনে প্রদনিমত (লাল 

েডম ানরর নভতনর) Index No. সহ Registration Done দমনসজটি দদখনত পানেন। দসইসানর্ আপনার দমাোইল নাবানর একটি েুনদোতম া* 

(SMS) পানেন, দযখানন আপনার ইননডক্স নাবারসহ একটি পাসওয়াডম  র্াকনে। SMS-এ পাওয়া ইননডক্স নাবার এেং পাসওয়াডম টি পরেতীনত 

লগইন করার জনয সংরেন করুন।  

 
 

 

*SMS-এর নমুনাঃ   

 

১ ২ 
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5. লগইন – অযানিনকিন আপনডট এেং ট্রযানকং 

দরনজনেিন সিন্ন হোর পর আপনার আনেদনপত্র হালনাগাদ (অযানিনকিন আপনডট) ও আনেদননর পুনরা প্রনিয়া সিন্ন করনত লগইন করনত 

হনে। এজনয পূনেম প্রদনিমত পদ্ধনতনত অনলাইন আনেদনন প্রনেি কনর দহামনপইজ দর্নক োমনদনকর নননদম ষ্ট ঘনর আপনার ইননডক্স নবর এেং 

পাসওয়াডম  টাইপ করুন। পনরর ঘনর প্রদত্ত গনননতর  লা ল (নননির উদাহরননর দেনত্র দযাগ ল) নলখুন। এরপর “লগইন করুন” োটনন নিক করুন। 

 

পাসওয়াডম  ভুনল দগনল করনীয়ঃ 

যনদ আপনন পাসওয়াডম  মনন করনত না পানরন ো পাসওয়াডম সহ দমাোইল োতম াটি হানরনয় দ নলন, তনে “লগইন করুন” োটননর উপনরর “পাসওয়াডম  

ভুনল দগনেন?” নলংনক নিক করুন। নননির অপিনটি আসনে –  

 

উক্ত পাসওয়াডম  নরনসট করুন অপসনন আপনার ইননডক্স নবর ও দমাোইল নাবারটি নলখুন। অতঃপর প্রদত্ত গানননতক  লা ল Answer –এর ঘনর 

নলখুন এেং তার নীনির পাসওয়াডম  নরনসট করুন োটনন নিক করুন। আপনার উনেনখত দমাোইল নবনর নতুন পাসওয়াডম  দপনয় যানেন SMS এর 

মািযনম। এরপর দর্নক এই নতুন পাসওয়াডম টিই কাযমকর র্াকনে।  
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6. আনেদনপত্র পূণম করন 

লগইন হোর পর আপনন নননির দপইনজ প্রনেি করনেন। লাল েডম ানরর নভতর টযােগুনলানত নিক কনর কনর আপনন সংনিষ্ট তর্যসমূহ পূরণ করনত 

পারনেন। প্রনত দেনত্রই * নিনিত তর্যসমূহ আপনানক োিযতামূলকভানে প্রদান করনত হনে। অনযর্ায় আপনার আনেদন গৃহীত হনেনা। 

 

7. আনেদনকারীর তর্য 

আনেদনকারীর তর্য টযানের অিীনন আপনার/আনেদনকারীর েযানক্তগত তর্যসমূহ প্রদান করুন। প্রর্নম আনেদননর িরন েনক্স নিক কনর আপনার 

জনয প্রনযাজয িরন োোই করুন। একইভানে নলঙ্গ ও িমম নসনলক্ট করুন। আনেদনকারীর নাম, জাতীয় পনরিয়পত্র নাবার ও ই-দমইল নননদম ষ্ট ঘনর ইংনরজী 

অের/অংনক টাইপ কনর পূরণ করুন। অতঃপর আনেদনকারীর েনে যুক্ত করুন এর নীনি Choose File-এ নিক কনর আপনার কনিউটানর 

সংরনেত পাসনপাটম  সাইনজর একটি েনে নসনলক্ট করুন। েনেটি নীনির NO IMAGE AVAILABLE-এর স্থনল দদখা যানে। অতঃপর নীনির 

“সােনমট” োটনন নিক করুন।  
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8. দমৌনলক তর্য 

দমৌনলক তর্য টযানের অিীনন ঘরগুনলা পূরণ করুন। নননদম ষ্ট স্থানন প্রদত্ত নননদম িনা অনুযায়ী তর্য পূরণ করুন। সকল তর্য ইংনরজী অের/অংনক টাইপ 

কনর পূরণ করুন। শুিুমাত্র “নিেক / কমমিারীর নাম (োংলা)”র স্থানন োংলা েনণম টাইপ করনত হনে। (োংলা টাইনপর জনয দযনকান দ াননটিক োংলা 

টাইপ টুল েযেহার করনত পানরন)।  

স্থায়ী ঠিকানার জনয পযমায়িনম নেভাগ (Division), দজলা (District) ও র্ানা (Thana) ননেমািন করুন, এেং পানির ঘনর (Text-এর স্থনল) পূণম 

ঠিকানা টাইপ করুন। 

েনে সংযুক্ত করনত উপনরর ৭নং-এ উনেনখত পদ্ধনত অেলবন করুন।  

তানরখ সমূহ ননেমািন করনত সংযুক্ত কযানলন্ডার দর্নক সাল, মাস ও তানরখ নসনলক্ট করুন (দরনজনেিন-আনেদন  রম পূরণ-এর অিীনন প্রদনিমত)। 

সকল তর্য পূরণ করা হনল নীনির “সােনমট” োটনন নিক করুন। 
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9. দসো তর্য 

দসো তর্য টযানের অিীননর ঘরগুনলানত আপনার সেমনিষ উনত্তানলত মূল দেতন, অেসর গ্রহণ ো ইস্ত াকানল দেতনিম ও মূল দেতন, দমাট কাযমকর 

িাকুরীকাল এেং িাকুরী নেরনতকাল উনেখ করুন।  

ঘরগুনলা দয  রমযানট পূরণ করনত হনে তার উদাহরন দভতনর দদয়া আনে। উনেনখত  রমযানটই আপনানক পূরণ করনত হনে। দযমন – টাকার 

দেনত্র ইংনরনজ অংনক (123456789) এেং নদনকানলর দেনত্র 1 Year 2 Months 3 Days এভানে টাইপ করনত হনে।  

পূরণ হনয় দগনল “সােনমট” োটনন নিক করনেন। “সােনমট” োটনন নিক করনল আপনানক পরেতী টযানে নননয় যাওয়া হনে। তনে আপনন িাইনল 

পূনরায় আনগর টযানে নিক কনর দ রত দযনত পারনেন এেং প্রদত্ত তর্য এনডট/সংনিািন করনত পারনেন।  

নতুন যুক্ত করুনঃ আপনন িাইনল এখানন নতুন নিো প্রনতষ্ঠান যুক্ত করনত পানরন। এজনয + নতুন যুক্ত করুন এ নিক করুন এেং আনেভূম ত  রম 

পূরণ (নরনজনেিননর সময় দযভানে কনরনেনলন, দসই উপানয়) কনর নীনির “নতুন যুক্ত করুন” োটনন নিক করুন। 

 

যুক্ত করা দকান প্রনতষ্ঠাননর নাম মুনে দ লনত িাইনল তার পানির  োটনন নিক করুন।  
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10. েযাংক নেেরণ 

েযাংক নেেরণ টযানের অিীননর ঘরগুনলানত আপনার নহসানের নাম এেং নহসাে নাবার ইংনরজী অংনক পূরন করুন। নহসানের িরন, দজলা, েযাংক ও 

িাখা পূরননর জনয সংনিষ্ট ঘরগুনলানত নিক করুন এেং আনেভূম ত নলস্ট দর্নক আপনার কানিত নাম নসনলক্ট করুন। িাখা নসনলক্ট করার পর রাউটিং 

নাবার স্বয়ংনিয়ভানে পূরণ হনয় যানে। অতঃপর “সােনমট/Submit” োটনন নিক করুন। 

 

  



 

© 2017 Non Government Teachers & Employee Welfare Trust System By SSL Wireless   V-1.1 

 

P
ag
e1
1
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11. ডাউননলাড নপনডএ  

েযাংক নেেরণ সােনমট করার পর ডাউননলাড নপনডএ  টযাে আসনে। এখানন আনেদনপনত্রর সানর্ দয সে কাগজপত্র সংযুক্ত করনত হনে তার নলস্ট 

দদখনত পানেন। নলনস্ট উনেনখত সকল ডকুনমন্ট/কাগজপত্রানদ আপনানক ননজ উনদযানগ সংগ্রহ করনত হনে এেং নননদম নিত উপানয় যর্াযর্ভানে 

জমা নদনত হনে। অতঃপর আনেদনপনত্রর নমূনা সংগ্রনহর জনয নীনির Download PDF োটনন নিক করুন।  

 
Download PDF োটনন নিক করনল আপনার পূরণকৃত তর্যসমূনহর নভনত্তনত একটি নপনডএ  ডকুনমন্ট ওনপন হনে। এটাই আপনার 

আনেদনপনত্রর পূণমরূপ। এই  মম/আনেদনপত্র টি আপনার কনিউটানর দসইভ করুন (সংরেন করার জনয) এেং এর একটি নপ্রন্ট আউট ননন।  

   
নপ্রন্টকৃত এই আনেদনপত্রটিনত আপনার/আনেদনকারীর সাের নদনয় দযভানে নননদম িনা দদয়া হনয়নে দসভানে নননদম ষ্ট স্থানন জমা নদনত হনে। 
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12. আপনলাড ডকুনমন্টস 

Download PDF নিক কনর আনেদন পত্র সংগ্রহ করার পর তার পানির Next োটনন নিক করুন। আপনানক আপনলাড ডকুনমন্টস টযানে নননয় 

যাওয়া হনে। এখানন উনেনখত কাগজপত্রানদ স্ক্যান কনর আপনার কনিউটানর PDF  াইল নহনসনে দসইভ করুন। অতঃপর নননদম ষ্ট  াইল আপনলাড 

করনত তার নীনির “Choose File” োটনন এ নিক কনর কনিউটার দর্নক উক্ত  াইল নসনলক্ট কনর Open নিক করুন।  াইল আপনলাড / 

সংযুনক্ত সিন্ন হনল No File chosen এর স্থনল উক্ত  াইনলর নাম দদখনেন।  

প্রর্নম একানিক প্রনতষ্ঠাননর জনয নতুন যুক্ত করুন-এর অিীননর  াইলগুনল সংযুক্ত করুন এেং প্রনতষ্ঠাননর নাম নসনলক্ট করুন। সকল  াইল সংযুনক্ত 

সিন্ন হনল “একানিক প্রনতষ্ঠাননর জনয নতুন যুক্ত করুন” োটনন নিক করুন।  

আপনার সকল  াইল সঠিকভানে সংযুনক্ত সিন্ন হনল নিনন “File for the institute successfully” নলখা আসনে।  

 
অতঃপর সািারণ ডকুনমন্টস-এর অিীননর  াইলগুনল সংযুক্ত করুন এেং সকল  াইল সংযুনক্ত সিন্ন হনল “Submit” োটনন নিক করুন। 

সঠিকভানে সংযুনক্ত সমপন্ন হনল আপনানক আনেদনপত্র জমা নদন টযানে নননয় যাওয়া হনে।  
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13. আনেদনপত্র জমা নদন 

আপনন যনদ উপনরউক্ত সকল িাপসমূহ সঠিকভানে সিন্ন কনর র্ানকন, এেং সকল তর্য ও সংযুক্ত কাগজপত্রানদ সঠিক েনল নননিত হন, তনে 

নীনির “আনেদনপত্র জমা নদন” োটনন নিক করুন। আপনার আনেদনপত্র জমা দদয়া সিন্ন জমা হনে এেং নননিতকরন স্বরূপ নীনির মনতা একটি 

নপ্রনভউ দদখনত পানেন। আোনরা জমা দদয়া নননিত করনত “জমা নদন” োটনন নিক করুন। 

 
 

নেঃদ্রঃ “আনেদনপত্র জমা নদন”-এ নিক করার আনগ যনদ আপনন িান তনে পূেমেতী টযােসমূনহ দ রত দযনত পারনেন এেং আপনার প্রদত্ত তর্য সংনিািন করনত পারনেন। একোর 

“আনেদনপত্র জমা নদন”-এ নিক কনর “জমা নদন” নননিত করার পর আর দকান সংনিািন ো পনরমাজম ন সম্ভে হনে না।  
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14. আনেদনপত্র জমা সিন্ন 

উপনরানেনখত “জমা নদন” োটনন নিক করার পর আনেদনপত্র সঠিকভানে জমা হনয় যাোর পর নীনির দমনসজটি (সেুজ দাগ নিনিত) সহ দপইজটি 

দদখনত পানেন। এই দপইনজ পাাঁ িটি টযাে আনে (হলুদ দাগ নিনিত), দযগুনলানত নিক কনর আপনন আপনার/আনেদনকারীর জমাকৃত তর্য ও সংযুক্ত 

কাগজপত্রানদ দদখনত পানেন (তনে এনডট/পনরেতম ন করনত পারনেন না)।  

 

আপনার অনলাইন আনেদনপত্র জমা দদয়ার রিীদ দপনত উপনরর “ডাউননলাড নরনসপ্ট” োটনন নিক করুন। নরনসপ্টটি নীনের মনতা PDF  াইল 

আকানর আসনে, যা আপনন সংনিষ্ট োটনন নিক কনর ডাউননলাড / নপ্রন্ট করনত পারনেন। 

 

-------------------------- সমাি -------------------------- 


