
�থম ধাপ - �রিজে�শন  
 

১.  https://career.just.edu.bd/Identity/Account/Register িলংেক যান  
২. আেবদনকারীর ছিবর �দঘ� 300px, �� 300px এবং সাইজ 200KB হেত হেব।  
৩. আেবদনকারীর �া�র �দঘ� 300px, �� 80px এবং সাইজ 100KB হেত হেব।  
৪. পাসওয়াড�  কমপে� ছয় (৬) বেণ�র হেত হেব।  
৫. বাংলায় �যসব তথ� পূরণ করেত বলা হেয়েছ তা অবশ�ই ইউিনেকােড িলখেত হেব।  
৬. �রিজে�শেনর সময় �য ইেমইল ও পাসওয়াড�  ব�বহার করা হেয়েছ তা সংর�ণ করেত হেব।  
৭. সকল তথ� স�কভােব �দান কের Register বাটেন ি�ক করেল �রিজে�শেনর সময় �য ইেমইল ব�বহার করা 
হেয়েছ �সখােন একটা account  confirmation িলংক পাঠােনা হেব। �সই িলংেক ি�ক করেল �রিজে�শন স�� 
হেব।  
৮. সবেশেষ  https://career.just.edu.bd/Identity/Account/Login িলংেক িগেয় লগইন করেত হেব।  
 

ি�তীয় ধাপ - �েয়াজনীয় তথ� �দান  
 
১.  https://career.just.edu.bd/ApplicantQualification িলংেক িগেয় সকল িশ�াগত �যাগ�তার তথ� �দান 
করেত হেব।  
২.  https://career.just.edu.bd/ApplicantDocument/Create িলংেক িগেয় িন�িলিখত কাগজপে�র ছিব 
আপেলাড করেত হেব। কাগজপে�র ছিব .png অথবা .jpg ফরম�ােটর হেত হেব এবং সাইজ 350KB �বিশ হেত 
পারেব না। বড় ছিবর সাইজ কমােনার জন�  https://tinypng.com ব�বহার ক�ন।  
 ক) িশ�াগত �যাগ�তার সনদ ও ন�রপ� (মলূ বা সামিয়ক) 

খ) জাতীয় পিরচয় প�  
গ) অিভ�তার সনদ (যিদ থােক) 
ঘ) �িশ�েণর সনদ (যিদ থােক) 

            ঙ) নাগিরক� সনদ (িনজ এলাকার �চয়ারম�ান, �পৗর �ময়র বা ওয়াড�  কাউি�লর কতৃ� ক) 
            চ) যথযথ কতৃ� পে�র অনেুমাদন প� (�েযাজ� ��ে�) 
৩.  https://career.just.edu.bd/ApplicantExperience িলংেক িগেয় অিভ�তার তথ� �দান করেত হেব (যিদ 
থােক)।  
৪.  https://career.just.edu.bd/ApplicantPublication িলংেক িগেয় �কাশনার তথ� িদেত হেব (যিদ থােক)।  
৫.  https://career.just.edu.bd/ApplicantTraining িলংেক িগেয় �িশ�েণর তথ� �দান করেত হেব যিদ থােক)।  
 

তৃতীয় ধাপ - আেবদন  
 
১.  https://career.just.edu.bd/ িলংেক �গেল বত� মান সকল িনেয়াগ িব�ি��েলা পাওয়া যােব। 
২. আেবদন করার জন� িনেয়াগ িব�ি��েলার সব�ডােন থাকা Apply Now বাটেন ি�ক করেত হেব।  
৩. Apply Now বাটেন ি�ক করেল এক� preview �পেজ িনেয় যােব এবং �সখান �থেক আেবদনকারীর তথ� 
যাচাই কের �নওয়া যােব এবং �েয়াজেন পিরবত� নও করা যােব। 
 ৪. preview �পেজ সবিকছু �ক থাকেল Confirm and Pay বাটেন ি�ক করেত হেব।  
৫. এরপর িবিভ� �পেম� (��িডট-�ডিবট কাড� , �মাবাইল ব�াি�ং ও ইত�ািদ) করার অপশন আসেব। পছ�মেতা 
�যেকােনা এক� (��িডট-�ডিবট কাড� , �মাবাইল ব�াি�ং ও ইত�ািদ) িদেয় �পেম� স�� করেল ইেমইেল 
�না�িফেকশন পাঠােনা হেব। ইেমইেল �না�িফেকশন �পেলই মেন করেত হেব আেবদন সফলভােব স�� হেয়েছ।  
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