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 🎉   অনলাইন িনব�ন স�িক� ত িনেদ� িশক�  🎉  
 ১. অনলাইন িনব�েনর পূব� ��িত িহেসেব আপনার এবং  আপনার পিরবােরর �যই সদস�র� অং শ��হণ করেব তােদর 
 ছিবর সফট ক�প, িনব�ন িফ �পেমে�র জন� এক�ট িবকাশ পােস�ানাল অ�াকাউ� ও অ�াকাউে� পয�া� টাক� রাখুন । 

 ২. অনলাইন িনব�ন�ট  িনে�া� ধােপ  স�� হেব । 
 🎉   �থম ধাপঃ   অনলাইেন িনব�ন ফরম পূরণ ও সাবিমট 
 🎉   ি�তীয় ধাপঃ   �েযাজ� িনব�ন িফ �দান 
 🎉   তৃতীয় ধাপঃ   পিরবােরর সদস�েদর ছিব �দান (  “Invitation Card”  এর জন�) 
 🎉   চত� থ� ধাপঃ   “Money Receipt”  ডাউনেলাড 

 �থম ধাপঃ  িনব�ন ওেয়বসাইট  https://mgt50cu.agamievent.org/  এ িভিজট কের এলামনাই অথব� বত� মান 
 িশ�াথ� অপশন িনব�াচন কের িনব�ন ফরেমর �েয়াজনীয় তথ�াবল� িদেয় অনলাইেন িনব�ন ফরম�ট সাবিমট ক�ন । 

 ি�তীয় ধাপঃ  এক�ট িবকাশ পােস�ানাল অ�াকাউ� �থেক �েযাজ� িফ �দান কের িনব�ন �ি�য়� স�� ক�ন । '�েযাজ� 
 িফ' �দােনর ��ে� 'িনধ�ািরত িফ' ছাড়াও 'িবকাশ চাজ� ' (১%) �েযাজ� হেব । �যমন-  ১০০০  টাক� পিরেশােধর ��ে� ১% 
 িবকাশ চাজ� সহ সব�েমাট �ায়  ১০১০.১০  টাক� পিরেশাধ করেত হেব । 
 �থম ধাপ স�� করার সােথ সােথ ি�তীয় ধাপ স�� কর� যােব । অথব�, �থম ধাপ স�� করার পর 'ি�তীয় ধাপ�ট' 
 'Verify Registration'  অপশেনর মাধ�েম পরবত�েত �য  েকান সুিবধাজনক সমেয় স�� কর� যােব । তেব '�থম ধাপ' 
 ও 'ি�তীয় ধাপ ' দু�টই সিঠকভােব স�� করার পরই �কবলমা� িনব�ন �ি�য়� স�ুণ��েপ স�� হেব । 

 তৃতীয় ধাপঃ  এই ধাপ�ট যার� পিরবােরর অন�সদস� �যমন �াম�/��/স�ান িনেয় আসেবন তােদর ��ে� �েযাজ� । এই 
 ধােপ পিরবােরর সদস�েদর ছিব �দয়ার এক�ট অপশন �দখােন� হেব ।  'Invitation Card'  এ আপনার পিরবােরর 
 সদস�েদর ছিব য�ু কর� হেব তাই এই ধােপ পিরবােরর সদস�েদর ছিব িদন । 

 চত� থ� ধাপঃ   উপেরর ধাপ�েল� সিঠকভােব স�� করার পর  'Money Receipt'  ডাউনেলাড করার অপশন চালু হেব । 
 'Money Receipt'  ডাউনেলাড কের ���� ক�ন এবং  সফটক�প সং র�ণ কের রাখুন ।  'Money Receipt'  এর ���� 
 ক�প অবশ�ই অন�ুােন আনেত হেব এবং  অন�ুান�ল �থেক  'Invitation Card'  সং ��হ করেত হেব । 

 🎉  'অনলাইন িনব�ন স�িক� ত �য �কান �েয়াজেন অনলাইন  'িনব�ন �হ� লাইেন'  েযাগােযাগ ক�নঃ  🎉  
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