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RPL এর Eligibility Application Form পূরণের নিণদ েশাবলী 

 

ASSET প্রকদল্পর RPL সিদায়ি এর Eligibility Application Form পূরদণর 

দুইটি িাপ।  

➢ ১ম িাপ: ইিরিটিউট শররজদেশি 

➢ ২য় িাপ: Eligibility Application Form পূরণ 

 

 

 

১। ASSET প্রকদল্পর ওণয়বসাইণে (http://www.asset-dte.gov.bd/)  প্রণবশ কণর 

AProMIS এ নিক কণর অথবা সরাসনর https:// apromis.online/  রলাংদক রিক করদল 

রিদের ছরবর মত একটি শপইজ আসদব।  

 

রশক্ষা রিদয় গড়ব শেশ 

শশখ হারসিার বাাংলাদেশ 

একটাই লক্ষয 

হদত হদব েক্ষ 

http://www.asset-dte.gov.bd/
http://www.asset-dte.gov.bd/


২। এরপর শমন্যয বার শেদক Registration বােণি নিক করণল নিণের পেইজ এর মণ া একটি পেইজ 

আসণব। এই পেইণজর ইিনিটিউে বােণি নিক করণল ইিনিটিউে নিণসণব পরনজণেশণির অেশি আসণব। 

সকল  থ্য পূরেপূব েক Submit বােণি নিক করণ  িণব। এরের প্রণকৌশলী রবীন্দ্রিাথ মািা  (ণপ্রাগ্রামার), 

পমাবাইলঃ ০১৩২৫০৭৩৬১৪ এই িাম্বাণর কল কণর পরনজণেশণির নবষণয় অবনি  করণ  িণব। 

 

 

 

 

 

 

৪। এরের প্রকল্প অনিস কর্তেক অনুণমাদি পদয়ার ের ই-ণমইণল কিিাণম েশি ই-ণমইল যাণব। এরজন্য 

প্রন ষ্ঠাণির ইণমইল এর ইিবক্স পেক করণ  িণব। ইিবণক্স ই-ণমইল িা োওয়া পেণল স্পাম এ পেক করণ  িণব। 

এরের  ই-ণমইল এর  Verify Email Address  বােণি নিক করণ  িণব। এই বােিটি সনিয় িা 

থাকণল ই-ণমইণলর নিণের নলিংকটিণ  নিক করণ  িণব।    



 

২য় িাপ: Eligibility Application Form পূরণ 

১। পূিরায়  এণসে প্রকণল্পর ওণয়বসাইণে (http://www.asset-dte.gov.bd/)  প্রণবশ কণর 

AProMIS এ নিক কণর অথবা সরাসনর https://www.apromis.online/  রলাংদক রিক 

করদল রিদের ছরবর মত একটি শপইজ আসদব। পমনুবাণরর Login বােণি নিক করণ  িণব। 

 

http://www.asset-dte.gov.bd/
https://www.apromis.online/


২। পরনজণেশণির সময় পয ই-ণমইল আইনি আর োসওয়াি ে নদণয় পরনজণেশি করা িণয়ণে অনুরূে ই-ণমইল 

আইনি আর োসওয়াি ে নদণয় Login বােণি নিক করণ  িণব। এরের পেইণজর বামোণশ EAF RPL 

এ রিক করদল  আররপএল এর Eligibility Application Form  পাওয়া যাদব। উক্ত ফরম 

পূরিপূব েক সাবনমে বােণি নিক করণল সাবনমশি সম্পন্ন হদব এবাং পূরণকৃত ফরম এর রপরিএফ করপ 

িাউিণলাি করা যাদব। িাউিণলািকৃ  ফরম এর রপরিএফ করপ প্ররতষ্ঠাি প্রিাি কর্তকৃ স্বাক্ষর কদর হাি ৃকরপ 

(৫ করপ) ASSET প্রকণল্পর প্রকল্প অরফদস শপ্ররণ করদত হদব। 

ফরম সাবরমট করার পর শকাি তথ্য আপদলাি করা যাদবিা। পযণিতু একটি প্রন ষ্ঠাি একবার িরম সাবনমে 

করণ  োরণব পসণিতু অ যন্ত স কে ার সাণথ িরম পূরেপূব েক সাবনমে বােণি নিক করার জন্য নবিী ভাণব 

অনুণরাধ করা িণলা।  

 

 



 

৩। প্রণয়াজণি Update as Draft বােণি নিক কণর িরম পসভ কণর েরব ীণ  প্রণয়াজিীয়  থ্য 

সিংগ্রি কণর িরম সাবনমে করা যাণব।  

 

 

 

পযাোণযােঃ 

1. জিাব পমাঃ সবুজ আলম  

উেপ্রকল্প েনরোলক 

পমাবাইলঃ ০১৩২৫০৭৩৬১০ 

2. জিাব পমািানলসা েনে 

পপ্রাগ্রাম অনিসার 

পমাবাইলঃ ০১৩২৫০৭৩৬১৬ 

3. প্রণকৌশলী রবীন্দ্রিাথ মািা  

পমাবাইলঃ ০১৩২৫০৭৩৬১৪ 


