
ই-আিথক সহায়তা প িত বহার িনেদিশকা 
ভাসন ১.১ 

 
 
ধানম ীর িশ া সহায়তা া  উপ ি  িবতরেণর পাশাপািশ দির  ও মধাবী িশ াথ েদর িশ া িত ােন ভিত 
িনি তকরেণ আিথক সহায়তা দান কের থােক। এ লে  দির  ও মধাবী িশ াথ েদর িশ া িত ােন 
ভিত  িনি তকরেণ আিথক  সহায়তা দান নীিতমালা ণয়ন করা হয়। বতমােন দির  ও মধাবী িশ াথ েদর 
িশ া িত ােন ভিত িনি তকরেণ মা িমক পযােয় ৫,০০০.০০ টাকা, উ  মা িমক পযােয় ৮,০০০.০০ টাকা 
এবং াতক ও সমমান পযােয় ১০,০০০.০০ টাকা হাের আিথক সহায়তা দান করা হে । দির র ও মধাবী 
িশ াথ েদর িশ া িত ােন ভিত িনি তকরেণ আিথক সহায়তা দান নীিতমালা এর আেলােক ২০১৪-২০১৫ 
অথবছর থেক ২০১৯-২০২০ (১ম পযায়) অথবছর পয  দির  ও মধাবী িশ াথ েদর িশ া িত ােন ভিত 
িনি তকরেণ মা িমক, উ  মা িমক এবং াতক (পাস) ও সমমান পযােয়র িশ াথ েদর মােঝ আিথক 
সহায়তা হেয়েছ।  

২০২০ সাল থেক উ  সবা াি র লে  ই-আিথক সহায়তা প িত বহার িনেদিশকা ণয়ন করা হয়। দির  
ও মধাবী িশ াথ েদর িশ া িত ােন ভিত িনি তকরেণ আিথক সহায়তা াি র জ  
http://114.130.116.50/efas/step1.php ওেয়বসাইেট েবশ করেত হেব।  

ধাপ ০১:  

আেবদেনর থম ধােপ িচ  ০১ -এ দিশত ত স হ রণ করেত হেব। িশ াথ র ণ নাম, মাবাইল নং, ই-
মইল অ াে স (যিদ থােক), িপতার নাম, মাতার নাম, িনজ িবভাগ, জলা, উপেজলা, াযী় কানা, জ  িনব ন 
নং (যিদ থােক) রণ শেষ “পরবত ” বাটেন ি ক করেত হেব।  

http://114.130.116.50/efas/step1.php


 

িচ  ০১: ি গত ত ািদ  

 

ধাপ ০২:  

আেবদেনর ি তীয় ধােপ িশ াথ রা ইউজার আইিড এবং পাসওয়াড পােব। পরবত েত বহােরর জ  উ  
ইউজার আইিড এবং পাসওয়াড অব ই সংর ণ করেত হেব। িচ  ০২ -এ দিশত ত স হ রণ করেত হেব। 
িশ াথ র অব া, অিভভাবেকর (িশ াগত যা তা, পশা, জিমর পিরমান, পিরবােরর সদ  সং া বািষক আয়) 
ত ািদ রণ শেষ “পরবত ” বাটেন ি ক করেত হেব।  

 



 

িচ  ০২: অিভভাবক স িকত ত ািদ 

 

ধাপ ০৩:  

িশ াথ েদর িচ  ০৩ -এ দিশত ািত ািনক ত িদ রণ করেত হেব। ববত  িণেত া  িজিপএ 
উে খ বক া  ফলাফেলর সত ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব। ধাপ-০৩ এর েয়াজনীয় ত ািদ রণ শেষ 
“পরবত ” বাটেন ি ক করেত হেব।   

 



 

িচ  ০৩: ািত ািনক ত ািদ  

 

ধাপ ০৪:  

িচ  ০৪ -এ দিশত ত স হ রণ করেত হেব। িশ াথ র ি গত ছিব, ি গত া র এবং িত ান ধান 
ক ক ত য়নপ  আপেলাড কের “পরবত ” বাটেন ি ক করেত হেব।   



 

িচ  ০৪: েয়াজনীয় ড েম স হ আপেলাড  

ধাপ ০৫:  

িচ  ০৫ -এ দিশত িচে র ায় িশ াথ রা তােদর সরবরাহ ত ত ািদ দখেত পােব। দিশত ত স েহ কান 
 থাকেল “ত  পিরবতন ক ন” বাটেন ি ক কের পিরবতন করা হেব। অ থায়, “দািখল ক ন” বাটেন ি ক 

করেত হেব।   



 

িচ  ০৫: সরবরাহ ত ত স হ দশন  

ধাপ ০৬:  

সকল ধাপ স  শেষ িশ াথ  িচ  ০৬ -এর ায় িনি তকরণ বাতা পােবন। ব িতক, ই ারেনট অথবা অ  
কান সম ার কারেণ আেবদেনর ধাপস হ স  করেত না পারেল, ইউজার আইিড এবং পাসওয়াড িদেয় িচ  
০৭ -এ দিশত প িতেত লগ ইন করা যােব। লগ ইন স  শেষ িশ াথ রা তােদর ববত  ধাপ দখেত পােব।  



 

িচ  ০৬: িনি তকরেণর ধাপ  

উপেরা  িচে  দিশত “Download” িলংেক ি ক কের িশ াথ রা িনজ িনজ িপিডএফ ফাইল ডাউনেলাড 
করেত পারেবন।  

 

িচ  ০৭: িপিডএফ ফাইল 

উ  িপিডএফ ফাইল  িশ াথ েদর অব ই সংর ণ করেত হেব। িপিডএফ ফাইল ডাউনেলােড কান সম া 
হেল া  বরাবর যাগােযাগ করেত হেব।  



 

িচ  ০৮: লগ ইন পজ 

 

 


