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Signup 

ক) Subscriber হিসেসে রেজিসেশন েম্পন্ন কেসে হিজিট করুন এই হিঙ্ক এ 

http://weforumbd.org/  

 

http://weforumbd.org/


খ) আপনাে েকি েথ্য হিসে রেজিসেশন েমু্পন ন করুন। রেজিসেশন েম্পন্ন িসে রেসি 

আপনাে রিওো ই-রেইি এ একটট রিহেহিসকশন হিঙ্ক প্রিান কো িসে একই োসথ্ রোোইসি 

একটট OTP (One Time Password) প্রিান কো িসে। 

 

রেেন_Hello Your Name Please click the below link to verify your email and activate your 

account! 

Click Here! রিখাটটসে হিক কসে Verification কসে হনসে িসে। 

Login 

ক) Login কেসে প্রথ্সেই User Id এেং Password হিসে Login কেসে িসে। 



 

খ) রকান কােসন Password িুসি রেসি Forgot Password এ হিক কেসে িসে। একটট হিঙ্ক অসপন িসে 

রেখাসন ই-রেইি এসেে অথ্ো রোোইি নাম্বাে প্রিান কেসে িসে। রেই ই-রেইি এ হনসিনশনা রিওো 

থ্াকসে নেুন পােওোর্ন তেেী কোে অথ্ো রোোইসি একটট OTP প্রিান কো িসে ো হিসে একিন 

োেস্ক্রাইোে োে পােওোর্ন হেসেট কেসে পােসে। 



 

ে) েিিিাসে Login কোে পে আপহন আপনাে Dashboard এ রেসে পােসেন। 

 



Dashboard 

ক) Admin Dashboard রথ্সক Personal Info, Details of family, Payment, Seminar & Workshop, Get 

Services, Subscribers Events, Notice েেহকছু রিখসে পাসেন।  

 

Personal Information 

এই রেকশন এ একিন Subscriber রক োে েযজিেে েথ্য আপসর্ট কসে Submit োটন হিক কেসে 

িসে।  

 

DETAILS OF FAMILY 

এই রেকশন এ একিন Subscriber রক োে পহেোসে েকি েথ্য হিসে Submit োটন হিক কেসে িসে।  



 

Detail of Income 

এই রেকশন এ একিন Subscriber রক  োে ইনকাে ইনিেসেশন হিসে Submit োটন হিক কেসে 

িসে। 

 

Company Information 

এই রেকশন এ একিন Subscriber রক োে কম্পানীে েকি েথ্য হিসে Submit োটন হিক কেসে িসে। 

 



Name of Reference 

একিন Subscriber কাসো রেিাসেন্স এ রেজিসেশন কসে থ্াকসি োে নাে হিসে Submit োটন হিক 

কেসে িসে। 

 

 

 

Upload Photos & Files  

এই রেকশন এ একিন Subscriber রক োে রকাম্পানীে রিাসো, উনাে এে ছহে, রপ্রার্াক্ট ো োহিনে এে 

ছহে হিসে Save োটন হিক কেসে িসে। 

 

Payment 

ক) এই রেকশন এ একিন Subscriber োে েকি রপসেন্ট রিখসে পাসে। Subscriber রে েকি রপসেন্ট 

েম্পন্ন কসেসছ রেগুসিা পাসশ Paid আইকন রিখসে পাসে। 



 

খ) রেখাসন রপইর্ অপশন রিখা না োসে রেই োহিনে রপসে একিন Subscriber রক Pay কেসে িসে। 

রেেন_  

উপসেে ছহেটটসে Workshop এে িসনয Pay কো িেহন োই Workshop এে িসনয রপসেন্ট কেসে 

Subscriber রক Workshop এ হিক কেসে িসে এেং Pay Now োটনটটসে হিক কেসে িসে। 

 

ে) Pay Now োটন টটসে হিক কোে পে Surjo Pay ইন্টােসিইে রিখসে পাসেন রেখান রথ্সক আপনাে 

পছন্দেে Wallet হেসিক্ট কসে আপহন রপসেন্ট কেসে পােসেন। 



 

 

Payment History 

এই অপশন এ একিন Subscriber োে েকি রপসেন্ট এে হর্সটইিে পাসে। 

 



খ) একিন Subscriber চাইসি োে Money Recite এেং Invoice র্াউনসিার্ কেসে পােসে অথ্ো হপ্রন্ট 

ও কেসে পােসে। 

 

 

Certificate 



এই অপশন রথ্সক একিন Subscriber োে রেম্বােশীপ োটটনহিসকট, রেইহনং, ওোকনশপ এেং রেহেনাে 

এে োটটনহিসকট রিখসে পাসে অথ্ো র্াউনসিার্ কেসে পােসে। 

 

All Seminar/Workshop/Training 

ক) এই অপশন এ একিন Subscriber েকি রেহেনাে, ওোকনশপ এেং রেইহনং এে হর্সটইিে রিখসে 

পাসে।  

 

 

ধনযোি 

  

 

 

 


