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Zonal Programmer  

এি�েকশন অনেুমাদন করেত হেল আপনার User Id ও Password �েয়াজন। এর জনয্ আপনােক েরিজে�শন 

করেত হেব। িনে�র িচে� েদখুন, DD আপনার েরিজে�শন অনেুমাদন করেবন।   

েনাটঃ আপনার User Id ও Password শধু মা� আপিন বয্াবহার করেবন, কারও সােথ েশয়ার করেবন 

না। বদিল হেল পুনরায় Registration করেত হেব। 

 

 

 



Browser Open:  

�থেম আপনার কি�উটােরর  All program menu েথেক Google Chrome  

(  এরপ icon) Browser িট ওেপন করন।   

 

Browser িট open হেল, িনেচর লাল রং �ারা িচি�ত অংেশ www.memis.gov.bd টাইপ করন।  

 

Picture: Google Chrome Browser 

এর পর enter button press করন। সিঠক URL িদেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Home Page, 
আপনার কি�উটার �ীন এ েদখােব।  

 



 

এখন উপেরর িচে�র  Online Application (OA) button click করন। এরপর িনেচ 

�দিশর্ত িচে�র নয্ায় একিট Sign In panel কি�উটার �ীন এ েদখােব। 

 

Picture: Sign In 

 

Registration: 
Sing In panel Register Now button – এ Click করন। িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় User Registration 

page পােবন। 

Register Now 



 
Picture: User Registration Page 

িকভােব Registration করেত হয়, িনে� তা বনর্না করা হলঃ   

1. Register Type: Registration Type িনেচ িচে�র নয্ায় Zonal Programmer select করন।  

 
Picture: Registration Type 

2. Workplace: Workplace এ িনেচ িচে�র নয্ায় আপনার েজলা Select করন। 

1 

2 

3 

4 

5 



 
Picture: Workplace 

3. National ID card number, Full Name এবং Mobile Number এর েশষ 10 digit type করন। 

 
Picture: ID card number, Full Name and Mobile Number 

4. Transfer Order/Join Order: এখােন Transfer Order or Join Order (�েয়াজনীয় তথয্) এর Scan 
copy add করার জনয্ Browse Button click  করন।  

 
এখন File select করন এবং Open button click কের file attached করন। (ফাইল সাইজ ২ েমগা 

বাইট এর িনেচ হেত হেব ) িনেচ িচে� তা েদখান হেয়েছ।  



 
Picture: Browser Open Page 

5. Registration: Register page িট পূরণ করার পর, সবেশেষ Register button click করন। 

 
Registration button এ click করার পর আপনার Registration form িট submit হেব, এবং আপনার 

েমাবাইল এ একিট six digit এর varification code যােব (varification code িট যিদ না পাওয়া যায়, 

তাহেল Resend button click করন। Code িট ৩০ িমিনট এর মেধয্ বয্বহার করেত হেব)। িনেচর িচ� 

িট ল�য্ করন।  

 
Picture: Mobile SMS 



পাশাপািশ আপনার কি�উটার �ীন এ Varification code Submit option পােবন। িনেচর িচ�িট ল�য্ 

করন।  

 
 

এখন খািল ঘের (OTP) Varification code িদেয় Submit option এ ি�ক করন। Submit option এ ি�ক 

করেল আপিন িনেচ িচে�র নয্ায় একিট Successfully messege পােবন। 

 
Registartion করার পর DD আপনােক Approve করেবন। এবং েমাবাইল SMS এর মাধয্েম User ID, 

Password পােবন। িনেচর িচ�িট ল�য্ করন। 

 
Picture: Mobile SMS 



Sign In: Sign In page – এ User ID/Email Address, Password টাইপ কের Sign In – এ 
Click করন । িনেচর িচে� 1, 2, 3 ল�য্ করন।  

 

Change Password:  

Sign In – এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Change Password option আসেব। 

 

 

1. User Name 

2. Password 

3.  Login 

1 

3 

2 

4 



1. Current Password: আপনার বতর্ মান password িদন। 

2. New Password: নতুন password িদন। 

3. Confirm Password: পুনরায় নতুন password িদন।  

4. Change Password: এখন Change Password বাটন এ click করন।  

Change Password – এ Click করেল Password Successful Saved েলখা েদখােব, তারপর িনেচ �দিশর্ত 

িচে�র নয্ায় Home Page আসেব। 

 
Picture: Zonal Programmer Home Page 

Applicant Home Page এর েমন ুসমেুহর নাম  

A. New Received Application : 

B. Processing Application List : 

C. Sent Application :  

 

 

A. New Received Application : 

New Received Application এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় page open হেব।এখন েকান 

Applicant েক Process করেত চান, তার জনয্ Process এ ি�ক করন । (িনেচর িচে� ল� করন )  

 



Process click করেল New Receved Application List েথেক দরখা�িট Processing Application List এ 

চেল যােব।  

B. Processing Application List: 

 

Processing Application List েথেক Detail এ ি�ক করন । (উপেরর িচে� ল� করন )   

Detail এ ি�ক করেল িনেচ িচে�র নয্য় দরখা�কারীর সকল তথয্ েদখা যােব। 



 

 
Click Attachments 

Send 



Picture: Applicant Detail View 

উপেরর Application এর িনেচর অংেশর Application Action েথেক Application িট MEMIS Programmer 

বরাবর Forward িসেল� কের Send করন। েস� করার আেগ �েযাজয্ ে�ে� ম�বয্ িলখুন। (িনেচর িচ� 

১ ল� করন) Send করার আেগ �েতয্ক িট Attachment েচক কের িনন, উপেরর িচ� ল�য্ করন। 

 

 

C. Sent Application :  
আপিন েযই এি�েকশন গেলা Send করেবন, েসগেলা এই Sent Application option এ জমা থাকেব।িনেচর 

িচ� িট ল�য্ করন।  
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