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নাম ও বয়স সংশ াধন/ডকুশমন্ট উশতালশনর আশবদন করার ননয়মাবলী 

ছাত্র-ছাত্রী যে সকল ন ক্ষা প্রনিষ্ঠান যেশক পাবনলক পরীক্ষায় পাস কশরশছ িাশদর মশধে যে 
যকান একনি প্রনিষ্ঠাশনর মাধেশম আশবদন করশি হশব।  

প্রথমে প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিষ্ঠামনর প্যামনমে Login করার জনে Browser-এর address bar-
এ  http://efiling.ebmeb.gov.bd/index.php/eservice/ নলশে Enter চাপশল ননশচর 

screen পাওয়া োশব 

 

এই screen-এ [Name & Age Correction] বািশন অেবা [Document] বািশন নিক কশর 
ননশচর screen পাওয়া োশব। এই screen-এ EIIN ও Password নদশয় Login করশি হশব। 

 

 

Login করার প্র বাে প্ামের মেনযযবার মথমক 
Name & Age→ Create Application অেবা 
Document-> Create Application মেনযযমি তিক 
করমে Name & Age Application Form অেবা 
Document উশতালশনর Form প্াওয়া যামব।  
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Name & Age Application Form : 

 

Login কৃি প্রতিষ্ঠান মথমক ময প্রীক্ষায় প্াে কমরমে ফরমে মেই প্রীক্ষার নাে, প্ামের োে, 
মরাে ও মরতিমেেন নাম্বার তিময় Find বাটমন তিক করমে োত্র-োত্রীর নাে, তপ্িার নাে, 
োিার নাে, িন্ম িাতরখ ও অনযানয িথয স্বয়ংতিয়ভামব পূ্রণ হময় যামব।  

 

িমব ১৯৯৯ োমের পূ্যবের মক্ষমত্র োত্র-োত্রীর নাে, তপ্িার নাে, োিার নাে, িন্ম িাতরখ ও 
অনযানয িথয স্বয়ংতিয়ভামব পূ্রণ হমব না, আমবিনকারীমক পূ্রণ করমি হমব। 

 

এরপ্র আমবিনকারীর মোবাইে নাম্বার ও আমবিনকারীর েতব তিমি হমব। 

নবিঃদ্রিঃ Applicant Mobile সনিক ভাশব এনি করশি যহব। 
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আশবদনকারী যে-সকল িেে পনরবিেন/সংশ াধন করশি চায় What is required to correct 
Option মথমক তনববাচন করমি হমব এবং তনমচর প্রাতথবি িমথযর ঘমর িথয েংমোধন কমর মযরূপ্ 
চায় মেরূপ্ তিমি হমব।  

 

আমবিনকারী ময েকে প্রীক্ষায় প্তরবিবন/েংমোধন করমি চায় What Examination is 
required to correct Option মথমক তনববাচন করমি হমব এবং তনমচর ঘর মথমক মেই েকে 
প্রীক্ষার প্ামের োে, মরাে, মরতিমেেন, মেেন, মকন্দ্র তিমি হমব।  

এরপ্র প্রাতথবি িথয প্রোমণর মক্ষমত্র ময কাগিপ্ত্র আমে িা PDF ফাইে আকামর েংযযক্ত 
করমি হমব। 
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উপ্মরর েকে িথয েতিক ভামব পূ্রণ হময়মে তকনা যাচাই বাচাই কমর আমবিন ফরমের তনযচ 
অবনিি [Submit] বাটমন তিক কমর আমবিনতট োবতেট করমি হমব। আমবিনতট োবতেট হমে 
আমবিনকারীর মোবাইমে আমবিমনর আইতি ও প্ােওয়ািব েম্বতেি একতট এেএেএে যামব 
এবং Print Sonali Sheba বাটমন তিক কমর মোনােী মেবা তিপ্ তপ্রন্ট কমর মোনােী বযাংমক 
তফ িো তিমি হমব এবং Print Application বাটমন তিক কমর আমবিমনর কতপ্ তপ্রন্ট কমর 
েংরক্ষণ করমি হমব।  

 

Login কৃি প্রতিষ্ঠামনর পূ্মববর েকে আমবিমনর িাতেকা মিখমি বাে প্ামের মেনযযবার মথমক 

Name & Age→ All Application মেনযযমি তিক করমি হমব।  

 

ছাত্র-ছাত্রী Web Browser-এর Address Bar-এ 
https://efiling.ebmeb.gov.bd/index.php/eservice নলশে Enter চাপশল ননশচর ফশমে 
পাশব 

 

এোন যেশক [Name & Age Last Update] বািশন নিক কশর ID ও Password নদশয় 
আশবদশনর সবেশ ষ অবিা যদো োশব।  
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Document উশতালশনর Form : 

 

উপশরর ডকুশমন্ট উশতালন ফরশম যে সকল পরীক্ষার যে সকল ডকুশমন্ট প্রশয়াজন যসগুলা নিক 
নদশয় ডকুশমশন্টর ধরণ নসশলক্ট কশর [Next] বািশন নিক করশল ননশচর নিন পাওয়া োশব। 

 

উপশরর নিশন আশবদনকানরর িেে নদশয় [Find] বািশন নিক করার পর Name & Age 
Correction-এর মি সকল িেে পূরণ করার পর ননশচর কাগজপত্র গুলা PDF ফাইল আকাশর 
সংেুক্ত করশি হশব। 

 

উপ্মরর েকে িথয েতিক ভামব পূ্রণ হময়মে তকনা যাচাই বাচাই কমর আমবিন ফরমের তনযচ 
অবনিি [Submit] বাটমন তিক কমর আমবিনতট োবতেট করমি হমব। আমবিনতট োবতেট হমে 
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আমবিনকারীর মোবাইমে আমবিমনর আইতি ও প্ােওয়ািব েম্বতেি একতট এেএেএে যামব 
এবং Print Sonali Sheba বাটমন তিক কমর মোনােী মেবা তিপ্ তপ্রন্ট কমর মোনােী বযাংমক 
তফ িো তিমি হমব এবং Print Application বাটমন তিক কমর আমবিমনর কতপ্ তপ্রন্ট কমর 
েংরক্ষণ করমি হমব। 

 

 

Nane & Age Correction-এ বণেীি প্রনিয়ায় প্রনিষ্ঠান সকল আশবদন এবং আশবদন কারী 
িার আশবদশনর সবেশ ষ অবিা যদেশি পাশব। 

 

HELP LINE {9:00 AM To 5 PM, (Only working days)} 
 

1 2 3 

01751-877677 01776-771224 01797-767754 

 

 

 

 


