
"কিভাবে হ্যান্ডকিন্ট এেং োর্ত া অংশগ্রহ্ণ িরবর্ হ্য়" 

 

ধাপ ১ ভূমিকা: 

- ভূকিিা: আপনাবি "শর্ত ােলী" এেং "গ াপনীয়র্া নীকর্" (“Terms &  Conditions”) (“Privacy 

Policy”)পড়বর্ হ্বে। (শুধিুাত্র ইংবরকি সংস্করণ) এেং "গ্রহ্ণ" (“Accept”)গোর্াি টিপুন; র্ারপর 

"পরের্ী" (“Next”)গোর্ািটি টিপুন।  

- *িবনাব া  আির্তণ িবরা ATTENTION!!  কি আপনার েয়স ১৮ েছবরর িি হ্য়, র্াহ্বল 

"গ্রহ্ণ"(“Accept”) োটবন কিি িরার আব  "গ াপনীয়র্া নীকর্" এেং "শর্ত ােলী" (“Privacy Policy” 

and “Terms and Conditions”) পড়ার িনয আপনার এিিন অকভভােি ো অকভভােবির িবয়ািন 

হ্বে।   

ধাপ ২ অংশগ্রহণকারী তথ্য 
- ১) আপনার গিশ ো িশাসন কনেতাচন িরুন 

-২) িথি/িিত্ত নাি (পাকরোকরি নাি আেশযি নয়) 

-৩) কনেতাকচর্ অেস্থা: কচকিৎসা সম্পন্ন / িৃর্ 

-৪) ইনপুট ইবিইল ঠিিানা (সাটিত কিবিট পাঠাবনার িনয), 
- 5a) েয়বসর গ্রুপ কনেতাচন িরুন: আপনার েয়স  কি ১৮ েছর ো র্ার গেশী হ্য়, র্াহ্বল "১৮ ো র্ার 

গেশী"(“18 or above”)  কনেতাচন িরুন; র্ারপর "পরের্ী" (“Next”) োটবন কিি িরুন।    

- 5b) েয়স গ্রুপ কনেতাচন িরুন: আপকন  কি ১৮ েছবরর িি েয়সী হ্বয় থাবিন, র্াহ্বল "১৮ েছবরর 

িি"( “below 18)”; কনেতাচন িরুন; এেং র্াবির নাি পূরণ িরবর্ এেং "কনকির্ িরুন" 

(“Confirm”); কিি িরার িনয(“Next” button)আপনার এিিন অকভভােি ো অকভভােবির 

িবয়ািন হ্বে; 

ধাপ 3: হাততর ছাপ অঙ্কন 
- আপনার কনিস্ব শশলী রঙ হ্যান্ডকিন্ট আঁিবর্ আপনার িল্পনা েযেহ্ার িরুন; হ্াবর্র আিৃকর্র োইবর আঁিা 

সিল রঙ িিকশতর্ হ্বে না। 

-সিাপ্ত হ্বল, "পরের্ী" (“Next”)গোর্ািটি টিপুন।  

ধাপ ৪:"আশার বাতত া 
- আপনার সাহ্কসির্া, সাহ্স এেং আপনার কস্থকর্শীলর্া িিশতবনর িনয অনুগ্রহ্ িবর কনবচর োবে আপনার 

"আশার োর্ত া" (“Message of Hope”) টাইপ িরুন। 



- এটা আপনার িারৃ্ভার্ায় গলখা গ বর্ পাবর।  

-  সিাপ্ত হ্বল, "িািিশতন" (“Preview”)গোর্ািটি টিপনু। 

 ধাপ ৫: কনফাতিতশন  

- এখন আপকন গিখবর্ পাবেন আপনার কনিস্ব সাটিত কিবিট গিিন গিখবর্ 

-  কি আপকন এটি পছন্দ িবরন, "কনকির্ িরুন" (“Confirm” )োটবন কিি িরুন। 

- গিখবর্ আপকন  কি পুনরায় িাি িরবর্ চান, "কপছবন"(“Back) গোর্ািটি টিপুন।    

 ধন্যবাদ আন্তিত াকর্ি শশশে িযান্সার কিেবস আপনার সিথতবনর িনয   

#throughourhands campaign. 

 আপনার োর্ত া আিাবির গভকরকিবিশবনর িনয পাঠাবনা হ্বে। আপকন শীঘ্রই ৭ িা তকিেবসর িবধয আপনার 

গরকিস্টার্ত  ইবিইবলর িাধযবি সাটিত কিবিট পাবেন।    

গশর্ 

 


