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 আেবদনকারী অনলাইন �থেকই www.dwavgd.gov.bd এই �ঠকানায়  লগইন �পইজ 

পােবন ।  

 লগইন �পইেজ “ 2021-2022 চে�র আেবদনপ�-এ ি�ক ক�ন।  

  (*) িচি�ত ঘর�েলা অবশ�ই পূরণ করেত হেব। 

ব���গত তথ� : 

 জাতীয় পিরচয়পে�র ঘের স�ঠক ভােব ১০ অথবা ১৭ িড�জেটর জাতীয় পিরচয়প� ন�র 

িদন 

 পিরচয়প� ন�র ১৩ িড�জট হেল  ১৩ িড�জেটর পূেব � জ�সাল �যাগ কের 17 িড�জট 

ন�র িদন।  

 জ� তািরেখর ঘের জাতীয় পিরচয়পে� �য জ� তািরখ আেছ �সই জ� তািরেখর  িদন, 

মাস এবং বছর িনব �াচন ক�ন। 

 জাতীয় পিরচয়প� তথ�: সবুজ বাটেন ি�ক ক�ন।  

o জাতীয় পিরচয়পে�র ন�র ও জ�তািরখ স�ঠক হেল আেবদনকারীর নাম 

(ইংেরজী), আেবদনকারীর নাম(বাংলা), িপতার নাম, মাতার নাম, বয়স  

�য়ং��য়ভােব পূরণ হেব এবং ছিব �দখা যােব। 

 �ামী / অিভভাবেকর নাম-  �ামী বা অিভভাবেকর নাম িলখুন। 

 ধম � -ধম � এর তািলকা �থেক িন �বাচন ক�ন । 



আেবদনকারীর তথ� পূরেণর িনেদ�িশকা 
 

 �মাবাইল ন�র - স�ঠক �মাবাইল ন�র িদন। �মাবাইল ন�র ১১ িড�জেটর হেত হেব 

(০১*********)। 

 

�যাগােযােগর তথ� : 

 িবভাগ, �জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন এর নাম তািলকা �থেক িনব �াচন ক�ন।  

 ওয়াড� -   ওয়াড� নং এর তািলকা �থেক ওয়াড� নং িনব �াচন ক�ন।  

 �াম -  এই ঘের �ােমর নাম িলখুন।  

 ডাকঘেরর নাম- ডাকঘ এর  নাম িলখুন।  

 বািড়র �ঠকানা )বািড়র নাম/পাড়ার নাম(- এই ঘের বািড়র �ঠকানা িলখুন। 

অন�ান� তথ�াসমূহ :  

 �ববািহক অব�া, পিরবােরর সদস� সংখ�া, পিরবােরর উপাজ�নকারী ব���র �পশা, ঘেরর 

�দয়ােলর ধরণ, জিমর মািলকানা (বসতিভটা ও চাষেযাগ�)  ইত�ািদ ডান পাে�র  তািলকা 

�থেক িনব �াচন ক�ন। 

 

িনে�া� তেথ�র জবাব হ�া ঁহেল  হ�া ঁ এবং না হেল না এর �গাল ঘের ি�ক ক�ন। 

 �ায়ী আেয়র উৎস  

 সরকাির অন� �কান কম �সূিচ/�কে�র উপকারেভাগী  

 ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৯-২০২০ এর মেধ� িভ�জিড কাড�ধারী িছেলন  

 পিরবাের িশ�া �িত�ােন অধ�য়নরত িকেশারী   

 পিরবাের অ�টজম/কেম � অ�ম শারীিরক ও মানিসক �িতব�ী সদস�-   

 বািড়েত িবদু�ৎ সংেযাগ আেছ 

 পিরবার �ধান িক মিহলা 

  পিরবাের িক উপাজ�ন�ম পু�ষ সদস� আেছ িকনা    

 আেবদনকারী গভ�বতী/�ন�দান করেছন িকনা  

 

নীল বে�র সংর�ণ বাটেন ি�ক ক�ন। 

 



আেবদনকারীর তথ� পূরেণর িনেদ�িশকা 
 

সকল তথ� স�ঠক হেল সংর�ণ হেব এবং “আেবদন সফলভােব সাবিমট করা হেয়েছ 

�মেসজ পােবন।  �মেসজ না �পেল  ফরম �চক ক�ন �কান তেথ�র ঘেরর িনেচ লাল �দখাে� 

িকনা। �স অনুযায়ী সংেশাধন ক�ন। আবার সংর�ণ বাটেন ি�ক ক�ন। ব� ক�ন বাটেন 

ি�ক ক�ন। ধন�বাদ। 

 

 

 


