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েকুল্পমন্টক্তটর উল্পেশ্য
এই েকুল্পমন্টক্তট হল্পলা “তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যল্পম ক্তনউল্পরা ডেল্প ালপল্পমন্টাল ক্তেজঅেডারসহ সব ধ্রল্পের
প্রক্ততবন্ধী বযক্তির ক্ষমতায়ন” প্রকল্পের আওতাধ্ীন সিটওয়যার কল্পম্পাল্পনন্ট জব ডপাটডাল্পলর
বযবহারক্তবক্তধ্।
ক্তক াল্পব একজন বযবহারকারী একক্তট চাকক্তর খুজল্পব এবং আল্পবদন করল্পব, ক্তক াল্পব ক্তনল্পজর
ক্তসক্ত ততক্তর করল্পব এবং ডদখল্পব, ডকান ডকান চাকক্তরল্পত আল্পবদন কল্পরল্পে, ডসক্তটংস
পক্তরবতডন করল্পব, ডকান ডপজ ডকান কাল্পজ লাগল্পব সবই এখাল্পন আল্পলাচনা করা হল্পয়ল্পে।

ক্তনধ্ডাক্তরত বযবহারকারী
জব ডপাটডাল প্লাটিল্পমড প্রক্ততবন্ধী বযক্তিরা ক্তবক্ত ন্ন ডসক্টল্পর ক্তনজ ডযাগযতা অনুযায়ী চাকক্তর
খুল্পুঁ জ ক্তনল্পজল্পক প্রক্ততক্তিত করল্পত পারল্পবন। প্লাটিমডক্তটর প্রক্ততক্তট ডপজল্পক ক্তবক্ত ন্ন
অযাল্পেক্তসক্তবক্তলক্তট অপশন বযবহার কল্পর প্রক্ততবন্ধী বযক্তিরা সিল াল্পব পক্তরচালনা করল্পত
পারল্পব।

টীকাসমূহ
সংক্তক্ষপ্ত নাম
ক্তবক্তসক্তস
আইক্তসক্তট

ক্তববরে
বাংলাল্পদশ কক্তম্পউটার কাউক্তন্সল
তথ্য ও ডযাগাল্পযাগ প্রযুক্তি

ক্তলংক
জব ডপাটডাল ক্তলংকক্তট হল্পে- https://emporia.bcc.gov.bd/jobportal
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বযবহারক্তবক্তধ্
জব ডপাটডাল ডহামল্পপজ
প্রথ্ল্পমই আমরা সবার উপল্পর ডহোর ডদখল্পত পাল্পবা ডযখাল্পন ডবশ ক্তকেু প্রল্পয়াজনীয় ক্তলংক
ডদওয়া আল্পে ডযগুল্পলা প্রক্ততক্তট ডপল্পজ একই থ্াকল্পব।

ক্তচত্র: ডহোর

সকল চাকক্তর
সকল চাকক্তর ক্তলংকক্তটল্পত ক্তিক করল্পল এই ডপাটডাল্পল প্রকাক্তশত সকল চাকক্তরগুল্পলার তাক্তলকা
ডদখা যাল্পব।

ক্তচত্র: ডহোর এ সকল চাকক্তর ক্তলংক

ক্তনল্পয়াগদাতা তাক্তলকা
ক্তনল্পয়াগদাতা তাক্তলকা ক্তলংকক্তট ডত ক্তিক করল্পল এই প্লাটিল্পমড ডয সকল চাকক্তর দাতা
প্রক্ততিান চাকক্তর ক্তবজ্ঞক্তপ্ত ক্তদল্পয়ল্পেন তাল্পদর তাক্তলকা ডদখা যাল্পব।
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ক্তচত্র: ডহোর এ ক্তনল্পয়াগদাতা তাক্তলকা ক্তলংক

কযাক্তরয়ার গাইে
কযাক্তরয়ার গাইে যার ক্তনল্পচ থ্াকল্পে ই লাক্তনডং প্লাটিমড ক্তলংক- ই লাক্তনডং প্লাটিল্পমড ডযল্পত এক্তট বযবহার করল্পত পারল্পব
 কযাক্তরয়ার আক্তটডল্পকল ডযখাল্পন ক্তনল্পজর ক্তবষ্যৎ কমড পক্তরকেনার ক্তবক্ত ন্ন ক্তবষয় সম্পল্পকড
প্রবন্ধ ডদওয়া থ্াকল্পব।

ক্তচত্র: ডহোর এ কযাক্তরয়ার গাইে ক্তলংক

লগইন
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ক্তচত্র: ডহাম ডপল্পজ লগইন বাটন ও লগইন িমড

পাসওয়ােড ল্পু ল ডগল্পেন
এই ক্তলংল্পক ডপ্রস করল্পল বযবহারকারী তার পাসওয়ােড পুনরায় পক্তরবতডন করল্পত পারল্পব।
এর জন্য যা ক্তদল্পত হল্পব
 পূল্পবড ডদওয়া ইল্পমইল এল্পেসক্তট
এরপর " অযাকাউন্ট অনুসন্ধান" বাটল্পন ক্তিক করল্পলই আপনার ডরক্তজক্তেকৃত ইল্পমইল্পল একক্তট
ক্তলংক পাঠাল্পনা হল্পব।

ক্তচত্র: িরল্পগট পাসওয়ােড ক্তলংক ও ইল্পমইল এল্পেস সাবক্তমশন িমড
ইল্পমইল্পল লগইন কল্পর ওই ক্তলংকক্তট ক্তিক করল্পল পাসওয়ােড ক্তরল্পসট ডপজ আসল্পব। ডসখাল্পন
আপনার নতুন পাসওয়ােড এবং পাসওয়ােড ক্তনক্তিত করার পর পাসওয়ডাে ক্তরল্পসট ডপ্রস করল্পলই
পুল্পরাল্পনা পাসওয়ােডক্তট পক্তরবতডন হল্পয় যাল্পব।
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ক্তচত্র: নতুন পাসওয়ােড িমড

ডরক্তজল্পেশন
এই প্লাটিমডক্তট বযবহার করার জন্য একজন বযবহারকারীল্পক এখাল্পন ক্তনবক্তন্ধত হল্পত হল্পব।
এর জন্য ডয ডয তথ্য ক্তদল্পত হল্পব

 আপনার পুল্পরা নাম ক্তলখুন
 একক্তট সক্তঠক ইল্পমইল এল্পেস ক্তলখুন( আপক্তন সাইন- ইন করার সময় এক্তট বযবহার
করল্পবন )
 একক্তট পাসওয়ােড ক্তলখুন
 প্রক্ততবক্তন্ধতার ধ্রে
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 ক্তলঙ্গ

ক্তচত্র: ডহাম ডপল্পজ ডরক্তজল্পেশন বাটন ও ডরক্তজল্পেশন িমড

ক্তনল্পয়াগদাতা
এই ক্তলংকক্তট মূলত ক্তনল্পয়াগদাতাল্পদর জন্য। এই ক্তলংকক্তট সাধ্ারে বযবহারকারীল্পদর জন্য প্রল্পযাজয
নয়।

ক্তচত্র: ডহোর এ ক্তনল্পয়াগদাতা ক্তলংক
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াষা পক্তরবতডন
ডহোর এর সবল্পচল্পয় োল্পন
আল্পে।

াষা পক্তরবতডল্পনর জন্য ইংল্পরক্তজ ও বাংলা ক্তচক্তিত বাটন ডদওয়া

ক্তচত্র: ডহোর এ

াষা পক্তরবতডন ক্তলংক

এর পর আমরা োন পাল্পশ ডদখল্পবা একক্তট সুদৃশ্য েক্তব এবং বামপাল্পশ চাকক্তর সাচড করার
সাচড বাে। সাল্পথ্ই থ্াকল্পে শহর ক্ত ক্তত্তক চাকক্তর সাচড এর জন্য বাংলাল্পদল্পশর সকল শহর
সম্বক্তলত েপোউন অপশন ডযখান ডথ্ল্পক বযবহারকারী পেন্দসই শহর ক্তসল্পলক্ট কল্পর ডসই
শহরর অন্ত ি
ুড চাকক্তর খুজ
ুঁ ল্পত পাল্পর।

ক্তচত্র: ডহাম
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এরপল্পরর াল্পগ একজন বযবহারকারীল্পক আকৃষ্ট করা হল্পয়ল্পে তার জীবনবৃত্তান্ত বা ক্তসক্ত
ততরী করার জন্য। এখাল্পন একক্তট বাটন ডদওয়া হল্পয়ল্পে " জীবনবৃত্তান্ত ততক্তর/ সম্পাদন
করুন" যাল্পত ক্তিক করল্পল বযবহারকারীল্পক লগইন িমড- এ ক্তনল্পয় যাল্পব। যক্তদ বযবহারকারী
পূল্পবড লগইন করা থ্াল্পকন, তল্পব তাল্পক সরাসক্তর জীবনবৃত্তান্ত ততক্তর বা সম্পাদন ডপল্পজ
ক্তনল্পয় যাওয়া হল্পব।

ক্তচত্র: ডহাম ( জীবনবৃত্তান্ত ততক্তর ডসকশন)

এরপর ডয ডসকশন আল্পে ডসখাল্পন একজন বযবহারকারী ক্তবক্ত ন্ন পদক্তব ক্ত ক্তত্তক চাকক্তর,
ক্তশে ক্ত ক্তত্তক চাকক্তর এবং বাংলাল্পদল্পশর ক্তব াগ ক্ত ক্তত্তক চাকক্তরগুল্পলা সহল্পজই খুল্পুঁ জ ক্তনল্পত
পারল্পবন।

ক্তচত্র: কযাটাগক্তর অনুযায়ী কাযকরী ডখাুঁজার ক্তলংকসমূহ
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এর পল্পরর াল্পগ শুধ্ুমাত্র ক্তনল্পয়াগদাতা প্রক্ততিানগুল্পলার বযবহাল্পরর জন্য আলাদা একক্তট
ডসকশন করা হল্পয়ল্পে ডযখাল্পন ক্তনল্পয়াগদাতা প্লাটিল্পমড ক্তনল্পয় ডযল্পত একক্তট বাটন " চাকক্তর
ডপাস্ট করুন" ডদওয়া আল্পে।

ক্তচত্র: ডহাম ( ক্তনল্পয়াগদাতা ডসকশন)

পল্পরর াগক্তট ক্তবক্ত ন্ন ডকাসড অধ্যয়ন এর জন্য ক্তনক্তমডত ই- ক্তশক্ষা প্লাটিল্পমড ক্তনল্পয় ডযল্পত
একক্তট বাটন " ই- ক্তশক্ষা প্লাটিমড " সহ সুদৃশ্য ডসকশন ডদওয়া আল্পে। যক্তদ এক জন
বযবহারকারী পূল্পবড লগইন করা থ্াল্পক তল্পব ডস সরাসক্তর তার েযাশল্পবাল্পেড ডযল্পত পারল্পবন।

ক্তচত্র: ই লাক্তনডং প্লাটিমড এর হাইলাইট

াগ

তারপর এই বহুমূখী প্রল্পজক্টক্তট যাল্পদর ক্তচন্তায় ও তত্ত্বাবধ্াল্পন বাস্তবাক্তয়ত হল্পয়ল্পে ডসই প্রক্ততিান
গুল্পলার ডলাল্পগা এবং নাম সাক্তরবদ্ধ াল্পব ডদওয়া আল্পে। এর ক্তনল্পচ বাংলাল্পদশ সরকার
কতৃক ক্তবক্ত ন্ন ডসবাদানকারী প্রক্ততিাল্পনর ওল্পয়ব ক্তলংক সমূহ, আই ক্তসক্তট ক্তেক্ত শন এর
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ক্তঠকানা, এই প্রল্পজক্ট সম্পক্তকডত ডিইসবুক ও ক্তলংকে ইন ডপল্পজর ক্তলংক এবং এল্পন্োল্পয়ে
অযাক্তপ্লল্পকশল্পনর ক্তলংক ডদওয়া আল্পে।

ক্তচত্র: ডহাম ডপল্পজ িুটার ডসকশন

েযাশল্পবােড ( লগইল্পনর পর)
লগইন এর পর ডহোরক্তট পক্তরবতডন হল্পয় যাল্পব।

ক্তচত্র: ডহোর ( লক্তগল্পনর পর)

ডসখাল্পন নতুন কল্পর ডয ডয ক্তলংক ডদখাল্পব তা হল্পলা –
 ডনাক্তটক্তিল্পকশন আইকন
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ক্তচত্র: ডহোর এ ডনাক্তটক্তিল্পকশন ক্তলংক

 ডপ্রািাইল েক্তবর সাল্পথ্ ক্তবক্ত ন্ন ডসক্তটংস বাটন েপোউন- এ ডযমন
o জীবনবৃত্তান্ত
o আল্পবদনকৃত চাকক্তরসমূহ
o সংরক্তক্ষত চাকক্তরসমূহ
o একাউন্ট ডসক্তটংস
o াষা পক্তরবতডন
o ই-লাক্তনডং প্লাটিল্পমড যান
o সাহাযয
o লগ আউট

ক্তচত্র: ডসক্তটংস েপোউন
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মতামত
এই বাটনক্তট ক্তিক কল্পর সাইটক্তট সম্পল্পকড ক্তনল্পজর অক্ত মত জানাল্পত পারল্পবন।

ক্তচত্র: ডহোর এ মতামত ক্তলংক
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একজন বযবহারকারী ক্তক াল্পব তার ক্তসক্ত ততরী ডথ্ল্পক অন্যান্য কাজ গুল্পলা সম্পাদন করল্পব
তার একক্তট ক্তচত্র এখাল্পন তুল্পল ধ্রা হল্পলা-

ধ্াপ ১: ডরক্তজল্পেশন ও লগইন

ধ্াপ ২: জীবনবৃত্তান্ত ততক্তর ও আপল্পলাে

ধ্াপ ৩: চাকক্তরর তাক্তলকা ডথ্ল্পক পেন্দনীয়
চাকক্তর ডখাুঁজা

ধ্াপ ৪: চাকক্তরল্পত আল্পবদন করা

ধ্াপ ৫: আল্পবদনকৃত চাকক্তর বা সংরক্তক্ষত
চাকক্তরর তাক্তলকা ডদখা

ক্তচত্র: চাকক্তর আল্পবদল্পনর ধ্াপসমূহ
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ক্তনল্পয়াগদাতার বযবহার এর ক্তলংক ও ডসকশন গুল্পলা বযাক্ততত বাক্তক সব ক্তকেু ডহাম ডপজ
এর মল্পতা থ্াকল্পব।

ক্তচত্র: ডহাম ডপজ ( লগইন এর পর)
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জীবনবৃত্তান্ত
এই ডপল্পজ একজন বযবহারকারী ক্তবক্ত ন্ন ধ্রল্পের ইনিরল্পমশন িমড পূরে কল্পর একক্তট
পূেডাঙ্গ ক্তসক্ত ততক্তর করল্পত পারল্পবন। সব তথ্য ডস ইংল্পরক্তজল্পত ক্তদল্পত হল্পব।
জীবনবৃত্তান্ত ডপল্পজ আসার সাল্পথ্ সাল্পথ্ বযাবহারকাক্তরল্পক একক্তট প্রশ্ন করা হল্পব ডয "
আপনার ক্তক প্রল্পিশনাল অক্ত জ্ঞতা আল্পে " ক্তকনা। চাকক্তরপ্রাথ্ডী তার অক্ত জ্ঞতা অনুযায়ী
হ্যা বা না ক্তদল্পবন।

ক্তচত্র: কাল্পজর অক্ত জ্ঞতা ক্তনক্তিতকরে ডপজ

েক্তব আপল্পলাে
এরপর প্রাথ্ডী তার েক্তব আপল্পলাে করার জন্য উপল্পর থ্াকা " েক্তব পক্তরবতডন" ক্তলংল্পক ক্তিক
কল্পর েক্তব আপল্পলাে করল্পত পারল্পব। েক্তবর পাল্পশ একক্তট পাল্পসডন্ট ডস্কল ডদওয়া আল্পে যা
সকল তথ্য পূেডতার সাল্পথ্ সাল্পথ্ পূেডতা পাল্পব যাল্পত একজন বযবহারকারী বুঝল্পত পাল্পরন
তাল্পক কমপল্পক্ষ কতটা ক্তসক্ত পূরে করল্পত হল্পব।
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ক্তচত্র: েক্তব আপল্পলাে

" েক্তব পক্তরবতডন" ক্তলংল্পক ক্তিক কল্পর আপনার ক্তে াইস এর ডযখাল্পন আপনার েক্তবক্তট আল্পে
ডসখান ডথ্ল্পক ক্তসল্পলক্ট কল্পর আনল্পত হল্পব। এরপর আপক্তন আপনার েক্তব যতটুকু ডদখাল্পত
চান ততটুকু ক্তসল্পলক্ট কল্পর " দাক্তখল করুন" বাটল্পন ক্তিক করল্পলই েক্তবক্তট আপল্পলাে হল্পয়
যাল্পব। আপল্পলাল্পের সাল্পথ্ সাল্পথ্ ডপজক্তটল্পত েক্তবক্তট এল্পস পরল্পব। আপল্পলাে করার জন্য
িাইলক্তটল্পক অবশ্যই png বা j pg িরমযাট এবং ১ ডমগাবাইল্পটর ডচল্পয় কম হল্পত হল্পব।
ডয ডয ক্তব াল্পগ তথ্য ডনয়া হয়

বযক্তিগত তথ্য
এখাল্পন একজন চাকক্তরপ্রাথ্ডী বযক্তিগত তথ্য এর োল্পন থ্াকা " সম্পাদন করুন" ক্তিক কল্পর
িমডক্তট আনল্পত হল্পব। এখাল্পন একজন বযবহারকারী তার বযক্তিগত তথ্য সরবরাহ করল্পবন
ডযমন নাল্পমর প্রথ্ম অংশ, নাল্পমর ডশষ অংশ, জাতীয়তা, জাতীয় পক্তরচয়পত্র নাম্বার,
ক্তপতার নাম, মাতার নাম, পাসল্পপাটড নাম্বার, ক্তলঙ্গ, প্রক্ততবক্তন্ধতার ধ্রে, প্রক্ততবক্তন্ধতার
বেডনা, তববাক্তহক অবস্থা, ধ্মড, ডমাবাইল নাম্বার, ক্তবকে ডমাবাইল নাম্বার, ইল্পমইল এবং
ক্তবকে ইল্পমইল।
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ক্তচত্র: বযক্তিগত তথ্য িমড

এই ডপল্পজ ক্তনল্পচ ক্তঠকানা এর োন পাল্পশ " সম্পাদন করুন" বাটল্পন ক্তিক কল্পর বযবহারকারী
ক্তনল্পজর বতডমান ও স্থায়ী ক্তঠকানা ডযাগ করল্পত পারল্পবন। ক্তঠকানার জন্য ডয তথ্য ক্তদল্পত
হল্পব ডসগুল্পলা হল্পলা বতডমান ক্তঠকানার ডজলা, থ্ানা/ উপল্পজলা, ডপাস্ট অক্তিস, ক্তবস্তাক্তরত
ক্তঠকানা। স্থায়ী ক্তঠকানার ও একই তথ্য ক্তদল্পত হল্পব। যক্তদ বতডমান ও স্থায়ী ক্তঠকানা একই
হয় তল্পব " স্থায়ী ও বতডমান ক্তঠকানা একই" ডচকবেক্তট ক্তিক করল্পল স্থায়ী ক্তঠকানার তথ্য
বােগুল্পলা বতডমান ক্তঠকানায় ডদওয়া তথ্য দ্বারা স্বয়ংক্তিয় াল্পব পূরে হল্পয় যাল্পব।
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ক্তচত্র: ক্তঠকানা িমড ( ডদল্পশর ক্ত তল্পর)

যক্তদ ডকউ ডদল্পশর বাইল্পর ডথ্ল্পক তার ক্তসক্ত ততক্তর করার সময় চাইল্পল ডসই ডদল্পশর বতডমান
ক্তঠকানা ক্তদল্পত পারল্পবন। ডসই ডক্ষল্পত্র প্রথ্ল্পম " ডদল্পশর বাইল্পর" ক্তসল্পলক্ট করল্পত হল্পব এবং
ডদশক্তট " ডদল্পশর নাম" েপোউন ডথ্ল্পক ক্তসল্পলক্ট কল্পর বাক্তকটা " ক্তবস্তাক্তরত ক্তঠকানা" বল্পে
ক্তলখল্পত হল্পব।

ক্তচত্র: ক্তঠকানা িমড ( ডদল্পশর বাইল্পর)

 Bot t om of For m
20 |

ব্যব্হার সহায়িকা

কযাক্তরয়ার সম্পক্তকত
ড তথ্য
কযাক্তরয়ার সম্পক্তকডত তথ্য পূরে করার জন্য োন পাল্পশর " সম্পাদন করুন" বাটল্পন ক্তিক
কল্পর কযাক্তরয়ার অবল্পজকক্তট , পেন্দসই চাকক্তরর ধ্রন ( জব ন্যাচার) ও পেন্দসই জব
ডলল্প ল ক্তদল্পত হল্পব।

ক্তচত্র: কযাক্তরয়ার সম্পক্তকডত তথ্য িমড

কাল্পজর অক্ত জ্ঞতা
কাল্পজর অক্ত জ্ঞতার োল্পন " ডযাগ করুন" বাটল্পন ক্তিক করল্পল ক্তবক্ত ন্ন পুল্পরাল্পনা চাকক্তর
সংম্পক্তকডত তথ্য ডদওয়ার িমড ডদখাল্পব। আলাদা প্রক্ততিাল্পনর জন্য প্রক্ততবার " ডযাগ করুন"
বাটল্পন ক্তিক কল্পর আলাদা তথ্য ক্তদল্পত হল্পব।

ক্তচত্র: কাল্পজর অক্ত জ্ঞতা ডপজ
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এই িমড এর মাধ্যল্পম পূল্পবড করা চাকক্তরর অক্ত জ্ঞতা সম্পক্তকডত তথ্য পূরে করল্পত পারল্পবন।
এখাল্পন একজন বযবহারকারীল্পক ডকাম্পাক্তনর নাম, ডকাম্পাক্তনর ধ্রে ( েপোউল্পন ক্তনবডাচন
কল্পর) , ডকাম্পাক্তনর ডলাল্পকশন, পদবীর নাম, কমডল্পক্ষল্পত্রর ক্তব াগ, সময়কাল ( ডযাগদাল্পনর
ক্তদন ডথ্ল্পক ডেল্পে ডদওয়ার ক্তদন পযডন্ত, এখল্পনা ওই প্রক্ততিাল্পন কাজ করল্পত থ্াকল্পল
" বতডমাল্পন কমডরত" ক্তসল্পলক্ট করল্পত হল্পব) , দাক্তয়ত্ব ইতযাক্তদ তথ্য ক্তদল্পত হল্পব।

ক্তচত্র: কাল্পজর অক্ত জ্ঞতা িমড

ডকাল্পনা তথ্য পূেড করার পর যক্তদ মল্পন হয় সক্তঠক হয়ক্তন তল্পব ডসই অক্ত জ্ঞতার সাল্পথ্
থ্াকা " সম্পাদন করুন" ক্তিক কল্পর তথ্য পক্তরবতডন করল্পত পারল্পবন। ওই প্রক্ততিাল্পনর
চাকক্তরর অক্ত জ্ঞতা সম্পক্তকডত অংশক্তট পুল্পরাপুক্তর বাদ ক্তদল্পত চাইল্পল " মুল্পে ডিলুন" বাটল্পন
ক্তিক কল্পর মুল্পে ডিলল্পত পারল্পবন।
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ক্তচত্র: কাল্পজর অক্ত জ্ঞতা ক্ত উ

ক্তশক্ষাগত ডযাগযতা
ক্তশক্ষাগত ডযাগযতার োল্পন " ডযাগ করুন" বাটল্পন ক্তিক করল্পল ক্তবক্ত ন্ন ক্তশক্ষাগত ক্তেগ্রী
সম্পক্তকডত তথ্য ডদওয়ার িমড ডদখাল্পব। আলাদা ক্তেগ্রীর জন্য প্রক্ততবার " ডযাগ করুন"
বাটল্পন ক্তিক কল্পর আলাদা তথ্য ক্তদল্পত হল্পব।

ক্তচত্র: ক্তশক্ষাগত ডযাগযতা ডপজ

এই িমড এর মাধ্যল্পম এখাল্পন একজন বযবহারকারীল্পক ক্তশক্ষার ডলল্প ল, পরীক্ষা/ ক্তেগ্রীর
নাম, ক্তশক্ষা প্রক্ততিাল্পনর নাম, ডমজর / গ্রূপ, পাশ করার বের, সময়কাল ( বের) ,
পরীক্ষার িলািল ধ্রে ( ডগ্রে/ মাকডস) , ক্তজক্তপএ/ মাকডস ( %) , ডস্কল ( ক্তজক্তপএ র
ডক্ষল্পত্র) , কৃক্ততত্ব ইতযাক্তদ তথ্য ক্তদল্পত হল্পব।
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ক্তচত্র: ক্তশক্ষাগত ডযাগযতা িমড

ডকাল্পনা তথ্য পূেড করার পর যক্তদ মল্পন হয় সক্তঠক হয়ক্তন তল্পব ডসই ক্তেগ্রীর সাল্পথ্ থ্াকা
" সম্পাদন করুন" ক্তিক কল্পর তথ্য পক্তরবতডন করল্পত পারল্পবন। ওই ক্তেগ্রী সম্পক্তকডত অংশক্তট
পুল্পরাপুক্তর বাদ ক্তদল্পত চাইল্পল “মুল্পে ডিলুন” বাটল্পন ক্তিক কল্পর মুল্পে ডিলল্পত পারল্পবন।

ক্তচত্র: ক্তশক্ষাগত ডযাগযতা ক্ত উ
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সাক্তটক্তড িল্পকট / প্রক্তশক্ষে
এখাল্পন দুই রকল্পমর িমড ডদওয়া আল্পে- প্রক্তশক্ষে ও সাক্তটডক্তিল্পকট। বযবহারকারী পূল্পবড যক্তদ
ডকাল্পনা প্রক্তশক্ষে কল্পর থ্াল্পকন ডসই সম্পক্তকডত তথ্য ক্তদল্পত হল্পল প্রক্তশক্ষে অংল্পশ োন পাল্পশ
থ্াকা " ডযাগ করুন" বাটন ক্তিক করল্পত হল্পব।

ক্তচত্র: প্রক্তশক্ষে ও সাক্তটডক্তিল্পকট ডপজ

এই িল্পমড চাকক্তরপ্রাথ্ডী ডসই প্রক্তশক্ষল্পের নাম, প্রক্তশক্ষল্পের টক্তপক / দক্ষতা, প্রক্তশক্ষে বের,
প্রক্ততিাল্পনর নাম, প্রক্তশক্ষল্পের সময়কাল ( ক্তদন) এবং প্রক্ততিাল্পনর ডলাল্পকশন ক্তদল্পত পারল্পব।

ক্তচত্র: প্রক্তশক্ষে িমড
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ডকাল্পনা তথ্য পূেড করার পর যক্তদ মল্পন হয় সক্তঠক হয়ক্তন তল্পব ডসই প্রক্তশক্ষেক্তটর সাল্পথ্
থ্াকা " সম্পাদন করুন" ক্তিক কল্পর তথ্য পক্তরবতডন করল্পত পারল্পবন। ওই প্রক্তশক্ষে সম্পক্তকডত
অংশক্তট পুল্পরাপুক্তর বাদ ক্তদল্পত চাইল্পল “মুল্পে ডিলুন” বাটল্পন ক্তিক কল্পর মুল্পে ডিলল্পত
পারল্পবন।

ক্তচত্র: প্রক্তশক্ষে ক্ত উ

বযবহারকারী পূল্পবড যক্তদ ডকাল্পনা সাক্তটডক্তিল্পকশন ডকাসড সম্পন্ন কল্পর ক্তবল্পশষ পরীক্ষার মাধ্যল্পম
সাক্তটডক্তিল্পকট অজডন কল্পর থ্াল্পকন ডসই সম্পক্তকডত তথ্য ক্তদল্পত হল্পল সাক্তটডক্তিল্পকট অংল্পশ োন
পাল্পশ থ্াকা " ডযাগ করুন" বাটন ক্তিক করল্পত হল্পব।
এই িল্পমড চাকক্তরপ্রাথ্ডী ডসই সাক্তটডক্তিল্পকল্পটর নাম, প্রদানকারী প্রক্ততিাল্পনর নাম, প্রদানকারী
প্রক্ততিাল্পনর ক্তঠকানা, প্রদাল্পনর তাক্তরখ, ডময়াদ ডশষ হওয়ার তাক্তরখ ( ডময়াদ ডশষ হওয়ার
তাক্তরখ না থ্াকল্পল " ডময়াদ ডশষ হওয়ার তাক্তরখ ডনই" ডত ক্তটক ক্তদল্পত হল্পব) , সাক্তটডক্তিল্পকট
ক্তলঙ্ক এবং সাক্তটডক্তিল্পকট আইক্তে ক্তদল্পত পারল্পব।

ক্তচত্র: সাক্তটডক্তিল্পকট/ প্রক্তশক্ষে পৃিায় সাক্তটডক্তিল্পকট ক্তববরে
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ক্তচত্র: সাক্তটডক্তিল্পকট িমড

ডকাল্পনা তথ্য পূেড করার পর যক্তদ মল্পন হয় সক্তঠক হয়ক্তন তল্পব ডসই সাক্তটডক্তিল্পকটক্তটর সাল্পথ্
থ্াকা " সম্পাদন করুন" ক্তিক কল্পর তথ্য পক্তরবতডন করল্পত পারল্পবন। ওই সাক্তটডক্তিল্পকট
সম্পক্তকডত অংশক্তট পুল্পরাপুক্তর বাদ ক্তদল্পত চাইল্পল “মুল্পে ডিলুন” বাটল্পন ক্তিক কল্পর মুল্পে
ডিলল্পত পারল্পবন।

ক্তচত্র: সাক্তটডক্তিল্পকট ডপজ
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কাল্পজর দক্ষতা
এখাল্পন একজন চাকক্তরপ্রাথ্ডীর ডকান ডকান ক্তবষল্পয় কাজ করার দক্ষতা ডকমন ডসই সম্পল্পকড
বলল্পবন। প্রথ্ল্পম কাল্পজর দক্ষতার োন পাল্পশ থ্াকা " সম্পাদন করুন" বাটনক্তট চাপল্পত
হল্পব।

ক্তচত্র: দক্ষতা ডপজ

এখাল্পন দক্ষতার নাম, দক্ষতার ডলল্প ল ও অযাকশান নাল্পমর ক্ততনক্তট কলাম সম্বক্তলত একক্তট
ডটক্তবল এর মল্পতা সুদৃশ্য ডপজ আসল্পব। এখন ক্তনল্পচ থ্াকা " ডযাগ করুন" বাটল্পন ক্তিক
করল্পল একক্তট সাক্তরল্পত দক্ষতার নাম পেন্দ করার জন্য একক্তট েপোউল্পন ক্তকেু অপশন
থ্াকল্পব, দক্ষতার ডলল্প ল পেন্দ করার জন্য একক্তট েপোউল্পন উচ্চ/ মধ্যম/ কম ডদখাল্পব
ও অযাকশন ক্তহল্পসল্পব “মুল্পে ডিলুন” বাটন আসল্পব। এখাল্পন পেন্দসই অপশন ক্তসল্পলক্ট
কল্পর সবার ক্তনল্পচ থ্াকা " সংরক্ষন করুন" বাটন চাপল্পত হল্পব তাহল্পল দক্ষতা সম্পক্তকডত
তথ্য সংরক্তক্ষত হল্পয় যাল্পব। আর যক্তদ " বাক্ততল করুন" বাটল্পন ক্তিক কল্পরন তাহল্পল ডকাল্পনা
ক্তকেুই সংরক্তক্ষত হল্পব না। ওই দক্ষতা সম্পক্তকডত অংশক্তট পুল্পরাপুক্তর বাদ ক্তদল্পত চাইল্পল
পাল্পশ থ্াকা “মুল্পে ডিলুন” বাটল্পন ক্তিক কল্পর মুল্পে ডিলল্পত পারল্পবন।
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ক্তচত্র: দক্ষতা িমড

াষাগত দক্ষতা
এখাল্পন একজন চাকক্তরপ্রাথ্ডীর ডকান ডকান
বলল্পবন।

ক্তচত্র:

াষার উপর দক্ষতা ডকমন ডসই সম্পল্পকড

াষাগত দক্ষতা ডপজ

প্রথ্ল্পম াষাগত দক্ষতার োন পাল্পশ থ্াকা " সম্পাদন করুন" বাটনক্তট চাপল্পত হল্পব।
এখাল্পন াষার নাম, পো, ডলখা, বলা ও অযাকশন নাল্পমর পাুঁচক্তট কলাম সম্বক্তলত
একক্তট ডটক্তবল এর মল্পতা সুদৃশ্য ডপজ আসল্পব। এখন ক্তনল্পচ থ্াকা " ডযাগ করুন" বাটল্পন
ক্তিক করল্পল একক্তট সাক্তরল্পত াষা পেন্দ করার জন্য একক্তট েপোউল্পন ক্তকেু অপশন
থ্াকল্পব, ডসই াষায় পো/ ডলখা/ বলার ডলল্প ল পেন্দ করার জন্য একক্তট েপোউল্পন
উচ্চ/ মধ্যম/ কম ডদখাল্পব ও অযাকশন ক্তহল্পসল্পব “মুল্পে ডিলুন” বাটন আসল্পব।
এখাল্পন
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পেন্দসই অপশন ক্তসল্পলক্ট কল্পর সবার ক্তনল্পচ থ্াকা " সংরক্ষন করুন" বাটন চাপল্পত হল্পব
তাহল্পল াষাগত দক্ষতা সম্পক্তকডত তথ্য সংরক্তক্ষত হল্পয় যাল্পব। আর যক্তদ " বাক্ততল করুন"
বাটল্পন ক্তিক কল্পরন তাহল্পল ডকাল্পনা ক্তকেুই সংরক্তক্ষত হল্পব না। ওই াষাগত দক্ষতা
সম্পক্তকডত অংশক্তট পুল্পরাপুক্তর বাদ ক্তদল্পত চাইল্পল পাল্পশ থ্াকা “মুল্পে ডিলুন” বাটল্পন ক্তিক
কল্পর মুল্পে ডিলল্পত পারল্পবন।

ক্তচত্র:

াষাগত দক্ষতা িমড

ডরিাল্পরন্স
এখাল্পন একজন চাকক্তরপ্রাথ্ডী যক্তদ ডকাল্পনা পক্তরক্তচত বযক্তিল্পক ক্তযক্তন প্রাথ্ডী সম্পল্পকড জাল্পনন
আল্পবদনকৃত প্রক্ততিাল্পন ক্তদল্পত চান তাহল্পল এই ডরিাল্পরন্স িমড বযবহার কল্পর ডসই বযক্তির
ক্তবক্ত ন্ন তথ্য ক্তদল্পত পারল্পবন।

ক্তচত্র: ডরিাল্পরন্স ডপজ
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প্রাথ্ডী প্রথ্ল্পম " ডযাগ করুন" বাটল্পন ক্তিক করল্পবন এবং এখাল্পন বযক্তিক্তটর নাম, পদবীর
নাম, সম্পকড, কমডরত প্রক্ততিাল্পনর নাম, ডমাবাইল নম্বর, ইল্পমইল ক্তদল্পত পারল্পবন।

ক্তচত্র: ডরিাল্পরন্স িমড

ডকাল্পনা তথ্য পূেড করার পর যক্তদ মল্পন হয় সক্তঠক হয়ক্তন তল্পব ডসই ডরিাল্পরন্স এর বযক্তির
তল্পথ্যর সাল্পথ্ থ্াকা " সম্পাদন করুন" ক্তিক কল্পর তথ্য পক্তরবতডন করল্পত পারল্পবন। ওই
বযক্তির তথ্য সম্পক্তকডত অংশক্তট পুল্পরাপুক্তর বাদ ক্তদল্পত চাইল্পল “মুল্পে ডিলুন” বাটল্পন ক্তিক
কল্পর মুল্পে ডিলল্পত পারল্পবন।

ক্তচত্র: ডরিাল্পরন্স ক্ত উ
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অন্যান্য তথ্য
এখাল্পন একজন চাকক্তরপ্রাথ্ডী ক্তনল্পজর সম্পল্পকড ক্তকেু তথ্য ক্তদল্পত পারল্পবন যা এখল্পনা ডকাল্পনা
িল্পমডর মাধ্যল্পম ডদনক্তন।

ক্তচত্র: অন্যান্য তথ্য িমড

অন্যান্য তথ্য এর োন পাল্পশ থ্াকা " সম্পাদন করুন" বাটল্পন ক্তিক কল্পর বযবহারকারী
ক্তনল্পজর বতডমান ডবতন ( টাকা/ মাক্তসক) , প্রতযাক্তশত ডবতন ( টাকা/ মাক্তসক) ও পাঠযিম
বক্তহ ূডত ক্তবল্পশষ কাযডিম ডযাগযতা ক্তদল্পত পারল্পবন। ডকাল্পনা তথ্য পূেড করার পর যক্তদ মল্পন
হয় সক্তঠক হয়ক্তন তল্পব " সম্পাদন করুন" ক্তিক কল্পর তথ্য পক্তরবতডন করল্পত পারল্পবন।

ক্তচত্র: অন্যান্য তথ্য ডপজ
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কাস্টম জীবনবৃত্তান্ত এটাচল্পমন্ট
এই অংল্পশ পূল্পবড ততক্তর করা ক্তনল্পজর জীবনবৃত্তান্ত আপল্পলাে করল্পত পারল্পবন। আপল্পলাে
করার জন্য িাইলক্তটল্পক অবশ্যই pdf , doc বা docx িরমযাট এবং ৫০০ ক্তকল্পলাবাইল্পটর
ডচল্পয় কম হল্পত হল্পব।

ক্তচত্র: কাস্টম ক্তসক্ত

আপল্পলাে ডপজ

আপল্পলাে করার জন্য প্রথ্ল্পম " আপল্পলাে করল্পত িাইল ক্তনবডাচন করুন " বাটল্পন ক্তিক
করল্পত হল্পব। আপনার ক্তে াইস এর ডযখাল্পন ক্তসক্ত ক্তট আল্পে ডসখান ডথ্ল্পক ক্তসল্পলক্ট কল্পর
আনল্পত হল্পব। এর পর " সংরক্ষে করুন" বাটল্পন ক্তিক করল্পলই িাইলক্তট আপল্পলাে হল্পয়
যাল্পব। আপল্পলাল্পের সাল্পথ্ সাল্পথ্ ডপজক্তটল্পত োউনল্পলাে বাটন এল্পস পরল্পব যাল্পত পরবতডীল্পত
িাইলক্তট প্রল্পয়াজল্পন পুনরায় োউনল্পলাে করা যায়। চাইল্পল ক্তসক্ত ক্তট ক্তেক্তলট কল্পর নতুন
কল্পর আপল্পলাে করল্পত পারল্পব।
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ক্তচত্র: আপল্পলাল্পের পর কাস্টম ক্তসক্ত

আপল্পলাে ডপজ

সকল তথ্য ডদওয়ার পর উপল্পরর অংল্পশ চাকক্তরপ্রাথ্ডীর ক্তসক্ত ক্তট কতটা পূরে হল্পয়ল্পে তা
ডদখাল্পে।

ক্তচত্র: প্রাথ্ডীর জীবনবৃত্তান্ত ডস্কল

এর োনপাল্পশ থ্াকা " জীবনবৃত্তান্ত ডদখুন " ক্তিক কল্পর প্রাথ্ডীর ডদওয়া সকল তথ্য একক্তট
ডপল্পজ সুদৃশ্য ক্তসক্ত িরমযাল্পট ডদখাল্পব। সাল্পথ্ সাল্পথ্ আল্পরা দুইক্তট বাটন ওই ডপল্পজর উপল্পর
আসল্পব- ক্তসক্ত োউনল্পলাে ও কাস্টম ক্তসক্ত োউনল্পলাে।
" ক্তসক্ত োউনল্পলাে" বাটনক্তট ক্তিক করল্পল ক্তসল্পস্টম দ্বারা প্রক্তিয়াকৃত ক্তসক্ত
উন্মুি হল্পব যা বযবহারকারী োউনল্পলাে করল্পত পারল্পবন।
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" কাস্টম ক্তসক্ত োউনল্পলাে" বাটনক্তট ক্তিক করল্পল ক্তসল্পস্টল্পম আপল্পলাে করা ক্তসক্ত
করল্পত পারল্পবন।

ক্তচত্র: প্রাথ্ডীর ক্তসক্ত
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ক্তচত্র: প্রাথ্ডীর ক্তপক্তেএি ক্তসক্ত

সকল চাকক্তর
এই ডপজক্তট জব প্লাটিমড এর সবল্পচল্পয় উল্পেখল্পযাগয এবং চাক্তহদাসম্পন্ন। এখাল্পন সকল
প্রকাক্তশত চাকক্তরর ক্তলংক ডদখাল্পনা হল্পব। চাকক্তর প্রাথ্ডীরা সবল্পচল্পয় ডবক্তশ এবং ক্তনয়ক্তমত এই
ডপজক্তটল্পত আসল্পবন, চাকক্তরর ডপাল্পস্টর ক্তববরে ডদখল্পবন এবং আল্পবদন করল্পবন। এোোও
ক্তনল্পয়াগদাতা প্রক্ততিানগুল্পলাও তাল্পদর চাকক্তরর ডপাস্ট ডদখল্পত আসল্পত পাল্পরন। ডদখা যাক
এই ডপজক্তট কতটা বযবহারকারী বান্ধব।
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ক্তচত্র: চাকক্তরর তাক্তলকা ডপজ

শুরুল্পতই আল্পে চাকক্তর ডখাুঁজার সাচডবে। এখাল্পন একজন বযবহারকারী চাকক্তরর ক্তশল্পরানাম,
ক্তনল্পয়াগদাতা প্রক্ততিাল্পনর নাম, প্রক্ততিাল্পনর কমডস্থল, চাকক্তরর দক্ষতা দ্বারা কাক্তিত ধ্রল্পের
চাকক্তর খুজ
ুঁ ল্পত পারল্পবন। গুগল ডিাম বযবহারকারী সাচডবল্পে থ্াকা " মাইক" আইকন ক্তিক
কল্পর মুল্পখ উচ্চারল্পের মাধ্যল্পম ও অনুসন্ধান করল্পত পারল্পব। এর জন্য অবশ্যই শব্দ
গ্রহেকারী যন্ত্র " মাইক" ক্তসল্পস্টম- এ সংযুি থ্াকল্পত হল্পব। এোোও বাংলাল্পদল্পশর ক্তবক্ত ন্ন
ডজলা শহর ক্তদল্পয়ও চাকক্তর অনুসন্ধান করা যাল্পব।

ক্তচত্র: চাকক্তরর তাক্তলকা ডপল্পজ সাচড ডটেট বাে
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এই ডপল্পজ অনুসন্ধান বাে আল্পে যা অল্পনক চাকক্তরর তাক্তলকা ডথ্ল্পক ক্তনল্পজর পেল্পন্দর
মাপকাক্তঠর ক্ত ক্তত্তল্পত চাকক্তর বা চাকক্তরসমূহ খুল্পুঁ জ আনল্পত সাহাযয কল্পর ডযমন:
 চাকক্তরর প্রকৃক্তত: িুল টাইম, পাটড টাইম, কন্রাকচুয়াল, ইন্টানডক্তশপ, ক্তিলযান্স
এই ক্ত ক্তত্তল্পত কতগুল্পলা চাকক্তর আল্পে তা ডবর কল্পর আনা যাল্পব।
 চাকক্তরর ডলল্প ল: ডলল্প ল ক্ত ক্তত্তক চাকক্তর ডখাুঁজা এক্তন্র ডলল্প ল, ক্তমে ডলল্প ল, টপ
ডলল্প ল
 কযাটাগক্তর: চাকক্তরর কযাটাগক্তরর ক্ত ক্তত্তল্পত ডযমন গাল্পমডন্টস / ডটেটাইল, আইক্তট ও
ডটক্তলল্পযাগাল্পযাগ, এনক্তজও / উন্নয়ন ইতযাক্তদ।
 কমডস্থান ক্ত ক্তত্তক চাকক্তরসমূহ ডযমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, বক্তরশাল বা ডদল্পশর বাইল্পরর
ডকান চাকক্তর স্থান ডযমন মালল্পয়ক্তশয়া, ডসৌক্তদ আরব ইতযাক্তদ।
 অক্ত জ্ঞতা সীমা
 চাকক্তর প্রকাশ হওয়ার তাক্তরখ এর ক্ত ক্তত্তল্পত
 আল্পবদল্পনর ডশষ তাক্তরখ এর ক্ত ক্তত্তল্পত

ক্তচত্র: চাকক্তরর তাক্তলকা ডপল্পজ অনুসন্ধান বাে
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চাকক্তরর ক্তববরে
সকল চাকক্তরর তাক্তলকা ডথ্ল্পক ডয ডকান ক্তশল্পরানাল্পম ক্তিক করল্পল ডসই চাকক্তরর ক্তববরে
ডপল্পজ ক্তনল্পয় যাল্পব। এই ডপজক্তটল্পত একক্তট চাকক্তরর সকল ক্তববরে ডদওয়া থ্াকল্পব। লগইন
কল্পর বা না কল্পরও একজন বযবহারকারী ডযল্পকাল্পনা চাকক্তরর ক্তবস্তাক্তরত ডদখল্পত পারল্পব।
শুরুল্পতই থ্াকল্পব চাকক্তরর ক্তশল্পরানাম, প্রক্ততিাল্পনর নাম ও প্রক্ততিাল্পনর ডলাল্পগা আর এর
োল্পন থ্াকল্পব " অনলাইল্পন আল্পবদন" বাটন। চাকক্তর প্রাথ্ডী লগইন অবস্থায় একক্তট " সংরক্ষে
করুন" বাটন পাল্পব যা একক্তট অক্ততক্তরি সুক্তবধ্া। আল্পবদল্পনর তাক্তরখ ডশষ হল্পয় ডগল্পলও
চাকক্তরক্তট পরবতডীল্পত ডদখার জন্য " সংরক্ষে করুন" বাটন ক্তিক কল্পর সংরক্ষে করল্পত
পারল্পব। লগইন োো " সংরক্ষে করুন" বাটন ডদখাল্পব না।

ক্তচত্র: চাকক্তরর ক্তববরে ডপজ

এখাল্পন চাকক্তরর ক্তববরে ক্তহল্পসল্পব চাকক্তরপ্রাথ্ডী যা যা জানল্পত পারল্পব তার মল্পধ্য চাকক্তরর
দাক্তয়ত্ব, আল্পবদল্পনর ক্তশক্ষাগত ডযাগযতা, ডকাম্পানীর সুল্পযাগ সুক্তবধ্াক্তদ, ডকাম্পানীর ক্তববরে
39 |

ব্যব্হার সহায়িকা

ইতযাক্তদ। একজন বযবহারকারী চাইল্পল োল্পন থ্াকা “ক্ত ক্তজট ওল্পয়বসাইট” বাটনক্তট ক্তিক
কল্পর ডকাম্পাক্তনর ওল্পয়ব সাইট ব্রাউস করল্পত পারল্পব। “চাকক্তরক্তট ক্তপ্রন্ট করুন” ক্তিক কল্পর
সম্পূেড চাকক্তরর ক্তববরে ক্তপ্রন্ট করা যাল্পব। ডিইসবুক ও ক্তলংকে ইন আইকন বাটল্পন ক্তিক
কল্পর চাকক্তরক্তট ডিইসবুক ও ক্তলংকে ইন প্লাটিল্পমড ক্তনল্পজর বন্ধুল্পদর সাল্পথ্ ডশয়ার করল্পত
পারল্পবন।

চাকক্তরর আল্পবদন
একজন চাকক্তরপ্রাথ্ডী লগইন কল্পর একক্তট চাকক্তরল্পত আল্পবদন করল্পত চাকক্তর ক্তববরল্পে থ্াকা
" অনলাইন আল্পবদন" বাটন ক্তিক করল্পল বা " অনলাইন আল্পবদন" বাটন ক্তিক কল্পর
লগইন হল্পয় আল্পবদন ডপল্পজ আসল্পত পারল্পব। এখাল্পন আল্পবদনকারীল্পক তার প্রতযাক্তশত
ডবতন ক্তলল্পখ " আল্পবদনপত্র জমাদান" বাটন ক্তিক করল্পলই একক্তট ক্তনক্তিতকরে বাতডা
ডদখাল্পব আপনার আল্পবদন সিল াল্পব সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। ডকাল্পনা বযবহারকারী পূল্পবড একই
চাকক্তরল্পত পুনরায় আল্পবদন করল্পত " অনলাইল্পন আল্পবদন" ক্তিক করল্পল " আপক্তন ইক্ততমল্পধ্য
আল্পবদন কল্পরল্পেন" বাতডাক্তট ডদখাল্পব।

ক্তচত্রঃ আপক্তন ইক্ততমল্পধ্য আল্পবদন কল্পরল্পেন ডপজ

এখাল্পন চাকক্তরপ্রাথ্ডী যক্তদ মল্পন কল্পরন ডয তার ক্তসক্ত ক্তট চাকক্তরর ক্তববরে অনুযায়ী সম্পাদন
( এক্তেট) করল্পত হল্পব বা ক্তসক্ত ক্তট একবার ডদখল্পত চান তাহল্পল এই ডপজ ডথ্ল্পক
" জীবনবৃত্তান্ত ডদখুন" ও " আপল্পেট" ক্তলংক বযবহার করল্পত পাল্পরন। আল্পবদল্পনর পূল্পবড
" আল্পবদনপত্র নীক্তত" ক্তলংকক্তট ক্তিক কল্পর নীক্তত সমূহ পল্পে আল্পবদন করা উক্তচত।
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ডয ডকাল্পনা চাকক্তরল্পত আল্পবদল্পনর জন্য চাকক্তরপ্রাথ্ডীল্পক অবশ্যই ডরক্তজল্পেশন কল্পর, লগইন
কল্পর ক্তসক্ত ততক্তর অথ্বা কাস্টম ক্তসক্ত আপল্পলাে করল্পত হল্পব। একজন চাকক্তর প্রাথ্ডীর
জন্য সবল্পচল্পয় াল্পলা হয় যক্তদ ডস ক্তসল্পস্টল্পম তার ক্তসক্ত ক্তট ততক্তর কল্পর এবং েক্তব আপল্পলাে
কল্পর আল্পবদন কল্পরন।

ক্তচত্র: অনলাইল্পন আল্পবদন করুন ডপজ

আল্পবদনকৃত ও সংরক্তক্ষত চাকক্তরসমূহ
লগইন এর পর একজন বযবহারকারী এই ডপজ ডদখল্পত পাল্পবন। ডহোর এর ডসক্তটংস
েপোউল্পন এর ক্তলংক গুল্পলা ডদওয়া আল্পে।
আল্পবদনকৃত চাকক্তরসমূহল্পত ক্তিক করল্পল বযবহারকারী ডয ডয চাকক্তরল্পত ইক্ততমল্পধ্য আল্পবদন
কল্পরল্পে ডসগুল্পলার ক্তলস্ট ডদখল্পত পারল্পব। চাকক্তরর ক্তশল্পরানাম ক্তিক কল্পর তার ক্তববরে
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আল্পবদল্পনর তাক্তরখ ডশষ হল্পলও ডদখল্পত পারল্পব। উপল্পর থ্াকা " িমানুসাল্পর"
েপোউন বযবহার কল্পর চাকক্তরর নাম অনুযায়ী সাক্তজল্পয় ডদখল্পত পারল্পব।

ক্তিল্টার

ক্তচত্র: আল্পবদনকৃত চাকক্তরসমূহ ডপজ

সংরক্তক্ষত চাকক্তরসমূহল্পত ক্তিক করল্পল বযবহারকারী ডয ডয চাকক্তর ইক্ততমল্পধ্য সংরক্ষে কল্পরল্পে
ডসগুল্পলার ক্তলস্ট ডদখল্পত পারল্পব। চাকক্তরর ক্তশল্পরানাম ক্তিক কল্পর তার ক্তববরে তাক্তরখ ডশষ
হল্পলও ডদখল্পত পারল্পব। চাকক্তরর পাল্পশ থ্াকা " মুল্পে ডিলুন" ক্তিক কল্পর তাক্তলকা ডথ্ল্পক
সংরক্তক্ষত চাকক্তরক্তট মুল্পে ডিলল্পত পারল্পব।
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ক্তচত্র: সংরক্তক্ষত চাকক্তরসমূহ ডপজ
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ক্ত ক্তেও সাক্ষাৎকার
ক্ত ক্তেও সাক্ষাৎকার তাক্তলকা
ক্তনল্পয়াগদাতা কতৃক ততরীকৃত ক্ত ক্তেও সাক্ষাৎকার আল্পবদনকারী তার সাক্ষাৎকার তাক্তলকাল্পত
ডদখল্পত পারল্পবন।

ক্তচত্রঃ ক্ত ক্তেও সাক্ষাৎকার তাক্তলকা
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ক্ত ক্তেও সাক্ষাৎকার ক্তববরে
একজন আল্পবদনকারী সাক্ষাৎকার তাক্তলকাল্পত থ্াকা সাক্ষাৎকার নাম ক্তিক করার পর
ক্ত ক্তেও সাক্ষাৎকার ক্তববরে পৃিাক্তট প্রদক্তশডত হল্পব।

ক্তচত্রঃ ক্ত ক্তেও সাক্ষাৎকার ক্তববরে

এখাল্পন একজন আল্পবদনকারী ক্তনল্পনাল্পিা তথ্যাক্তদ ডদখল্পত পারল্পবন।








প্রক্ততিাল্পনর নামঃ ডয প্রক্ততিান ডথ্ল্পক সাক্ষাৎকার োকা হল্পয়ল্পে।
চাকক্তরর ক্তশল্পরানামঃ ডয চাকক্তরর জন্য সাক্ষাৎকার োকা হল্পয়ল্পে তার নাম।
ক্তবষয়ঃ চাকক্তরদাতা ডয ক্তবষল্পয় সাক্ষাৎকার কল কল্পরল্পে তা এখাল্পন ক্তলখা থ্াকল্পব।
সাক্ষাৎকার সময়ঃ সাক্ষাৎকার কখন হল্পব ডস সময় এখাল্পন ডদওয়া থ্াকল্পব।
সময়কালঃ কতক্ষন সাক্ষাৎকার বা কল্পথ্াপকথ্ন হল্পব তকা এখাল্পন ডদখাল্পব।
ক্তববরেঃ সম্পুেড ক্ত ক্তেও কলক্তটর ক্তববরে ডদওয়া থ্াকল্পব।
সাক্ষাৎকাল্পর ডযাগ ক্তদন বাটনঃ বাটল্পন ক্তিক করল্পল সাক্ষাৎকার ডপল্পজ যুি হল্পত
পারল্পব।
 সাক্ষাৎকার স্টযাটাসঃ সাক্ষাৎকার ডকান পযডাল্পয় আল্পে তা এখাল্পন ডদখাল্পব। ডযমনo সাক্ষাৎকার আসন্ন
o সাক্ষাৎকার শুরু হল্পয়ল্পে
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o সাক্ষাৎকার ডশষ হল্পয়ল্পে

সাক্ষাৎকাল্পর ডযাগ ক্তদন
সাক্ষাৎকাল্পর ডযাগ ডদওয়ার পর ক্ত ক্তেও সাক্ষাৎকার ডপজ ডদখা যাল্পব ডযখাল্পন আল্পবদনকারী
এবং ক্তনল্পয়াগদাতা ক্তনজ ক্তনজ ক্ত ক্তেও একই ক্তিল্পন ডদখা যাল্পব। ক্ত ক্তেও সাক্ষাৎকাল্পর ডযাগ
ডদওয়ার পূল্পবড অবশ্যই ডহেল্পিান, ওল্পয়বকযাল্পমর সংযুিতা ক্তনক্তিত করল্পত হল্পব।

ক্তচত্রঃ সাক্ষাৎকার ডপজ

এখাল্পন একজন আল্পবদনকারী যা যা ডদখল্পত পারল্পবন সাক্ষাৎকার ক্তবষয়
 ডনক্ত ল্পগশন বার- উপল্পরর োনপাল্পশ থ্াকা ডনক্ত ল্পগশন বাল্পর
তথ্য ও চযাট করার অপশন গুল্পলা ডদওয়া আল্পে।
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 আল্পবদনকারীর নাম এবং সাল্পথ্ মাইক ক্তচি- মাইক সচল বা অচল ডসক্তট এখাল্পন
ডদখাল্পব।
 প্রধ্ান ডনক্ত ল্পগশন বার- ক্তনল্পচর সম্পুনড অংশ জুল্পে এই ডনক্ত ল্পগশন বারক্তট থ্াকল্পব
ডযখাল্পন থ্াকল্পে
o সাক্ষাৎকার ক্তববরে

o ক্ত ক্তেও ক্তচি বাটন- ক্ত ক্তেও সচল/ অচল করল্পত বযবহৃত হল্পব।
o মাইক ক্তচি- মাইক সচল/ অচল করল্পত বযবহৃত হল্পব।

o ক্তিন ডশয়ার বাটন- এর মাধ্যল্পম একজন বযবহারকারী ক্তনল্পজর বযবহৃত
ক্তিন অন্য জনল্পক ডদখল্পত পারল্পব।
o ডসশন ডশষ করুন বাটন- এই বাটল্পন ক্তিক কল্পর ক্তনল্পজর পক্ষ ডথ্ল্পক
সাক্ষাৎকার তযাগ করল্পত পারল্পবন।
o থ্রী েট বাটন
 ডসক্তটংস- এই বাটল্পন ক্তিক কল্পর বযবহারকারী তার সাক্ষাৎকার সংিান্ত
যন্ত্র সমূহ ক্তঠক করল্পত পারল্পবন।
 সাহাযয - এই বাটল্পন ক্তিক কল্পর সাক্ষাৎকার সম্পক্তকডত ক্তবষল্পয় সাহাযয
পাল্পবন।
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ডনাক্তটক্তিল্পকশন
ডহোল্পর থ্াকা ডনাক্তটক্তিল্পকশন আইকন ক্তিক করল্পল চাকক্তরল্পত ক্তনল্পয়াগদাতা কতৃক বা ক্তসল্পস্টম
কতৃক ডপ্ররেকৃত ক্তবক্ত ন্ন বাতডা ডদখল্পত পারল্পব।

ক্তচত্র: ডনাক্তটক্তিল্পকশন বার

" সব ডদখুন" ক্তিক কল্পর সব ডনাক্তটক্তিল্পকশন ডদখল্পত পারল্পব। " সবগুল্পলা পক্তঠত বল্পল
সনাি করুন" ক্তিক করল্পল ডনাক্তটক্তিল্পকশল্পনর রং পক্তরবতডন হল্পয় যাল্পব।
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ক্তচত্র: সব ডনাক্তটক্তিল্পকশন ডদখার ডপজ

ক্তনল্পয়াগদাতা তাক্তলকা
এই ডপজ ডথ্ল্পক বযবহারকারী সকল ক্তনবক্তন্ধত প্রক্ততিাল্পনর নাম, ক্তববরে ও তাল্পদর দ্বারা
প্রকাক্তশত চাকক্তরর ডপজ ডদখল্পত পারল্পবন।
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ক্তচত্র: ক্তনল্পয়াগদাতা তাক্তলকা ডপজ

ডয ডকানও চাকরী ক্তনল্পয়াগদাতার পাল্পশ থ্াকা " চাকক্তর ক্তবজ্ঞক্তপ্ত" বাটনক্তট ক্তিক করল্পল ডসই
ক্তনল্পয়াগদাতার সক্তিয় থ্াকা চাকক্তরর তাক্তলকা ডদখাল্পব।
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ক্তচত্র: ক্তনল্পয়াগদাতা দ্বারা প্রকাক্তশত চাকক্তরর তাক্তলকা

উপসংহার
এই বযবহার সহাক্তয়কাক্তট Emporia জব ডপাটডাল্পলর জন্য ততক্তর। ক্তসল্পস্টম পক্তরবতডন / উন্নক্ততর
সাল্পথ্ সাল্পথ্ সবডল্পশষ তথ্য সহ েকুল্পমন্টক্তট আপল্পেট করা হল্পব।
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