অনলাইন ট ডার জমাদােনর জ

েয়াজনীয় সফটওয় ার ব বহাের িনয়মাবলী

Encryption Tool ব বহােরর িনেদিশকাঃ
Encryption Tool ব বহােরর জ

থেমই আপনার কি উটাের JRE Install করেত হেব। আপিন যিদ

উইে ডাজ িভসতা অপােরিটং িসে ম ব বহার কেরন তেব JRE Install না করেলও Encryption Tool িট
ব বহার করেত পারেবন। িক ূ উইে ডাজ িভসতার পুববতী অপােরিটং িসে ম ব বহার করেল আপনােক
অব ই JRE Install করেত হেব।
JRE Install করার লে

ঢাকা িব িবদ ালেয়র অনলাইন ট ডার ওেয়ব সাইট থেক Download কৃত Java

Runtime িট “jre-6u20-windows-i586-s.exe” ডাবল ি ক করেল আপিন িনে া
পােবন।

Install বাটনিট ি ক ক ন।

Installation step সমূহ

ফেল উপেরর ছিবর ায় Outlook দখেত পােবন। Installation Complete এর জ
Installation Complete হেল িনেচর ছিবর ায় Outlook দখেত পােবন।

অেপ া ক ন।

অতপর Close বাটন ি ক ক ন। JRE Installation Complete হল । এখন আপিন Encryption Tool
ব বহার করেত পারেবন।
Encryption Tool িট ঢাকা িব িবদ ালেয়র অনলাইন ট ডার ওেয়ব সাইট থেক Download ক ন। আপিন
“Encrypter.exe” নােম Encryption Tool িট পােবন। Encryption Tool িটেত ডাবল ি ক করেল আপিন
িনে া Message িট পােবন। OK ি ক ক ন।

Encryption Tool িট চালু হল।

Encryption Tool িটর User Guide এ ি ক ক ন।

আপিন িনে া

User Guide িট পেড় িনন।

অনলাইন ট ডার Submission Form িট Password Protected করার লে
ম া র Encrypt বাটনিট ি ক ক ন।

আপিন িনে া

ছিবর

Encryption Tool িটর File

ায় Outlook পােবন।

অতঃপর আপনার ট ডার িসিডউেলর অনলাইন জমাদােনর অংেশর ফাইলিটর location ইনপুট ফাইেল িনবািচত
ক ন।

অতঃপর Encryption Key field এ আপনার ফাইলিট Password Protected করার লে
Password দান ক ন।

আপনার

Destination field এ Password Protected ফাইলিট যখােন Save হেব তা িনধারন ক ন। অতঃপর
Encrypt বাটন ি ক ক ন।
আপনার ট ডার িসিডউেলর অনলাইন জমাদােনর অংেশর ফাইলিট এখন Password Protected হেয় গল।
পরবতীেত এই Password Protected ফাইলিট Hash Tool ব বহার কের Hash Value িন পন ক ন।

Hash Tool ব বহােরর িনেদিশকাঃ
ঢাকা িব িবদ ালেয়র অনলাইন ট ডার ওেয়ব সাইট থেক Download কৃত Hash Tool িট “Hasher-D.exe”
ডাবল ি ক করেল আপিন িনে া Installation step সমূহ পােবন।

১ । ভাষা িনবাচেন আপিন English িনবাচন কের OK ি ক ক ন।

২। অতপর Next ি ক ক ন।

৩। “I accept the agreement” িনবাচন কের Next ি ক ক ন।

৪। আপিন য location এ Install করেত চান তা িনবাচন ক ন। তেব Defaul যা আসেব আপিন তাই
রাখেত পােরন। অতপর Next ি ক ক ন।

৫। অতপর Next ি ক ক ন।

৬। িনে া ছিবেত যখােন িটক িচ আেছ তা িদেয় Next ি ক ক ন। ফেল আপিন আপনার কি উটােরর
Desktop এ একিট নতুন Alternate HASH-Generator নােম icon পােবন।

৭। অতপর Install ি ক ক ন।

৮। অতপর Next ি ক ক ন।

৯। অতপর Finish ি ক ক ন।

আপনার কি উটাের Hash Toll িটর Installation স ূণ হল। আপনার কি উটােরর Desktop এ একিট
নতুন Alternate HASH-Generator নােম icon পােবন যা িনেচর ছিবেত দখােনা হেয়েছ। পরবিতেত
সফটওয় ারিট ব বহােরর জ

এই icon িটেত ি ক করেত হেব।

এখন উপেরর ছিবর “Alternate Hash Generator” icon িটেত ি ক ক ন। ফেল সফটওয় ার িট চালু হেব
এবং িনেচর ছিবর মত outlook পােবন।

আপনার Encrypted অনলাইন ট ডার Submission Form িটর Hash Value র জ
Drop Down মনূ হেত SHA-1 িনবাচন ক ন।

িনেচর ছিবর

ায়

ফেল িনেচর ছিবর মত outlook পােবন।

এবার আপনার Encrypted অনলাইন ট ডার Submission Form িটর Location িচিনেয় দওয়ার জ
িচি ত বাটনিট ি ক ক ন। ফেল িনেচর ছিবর মত outlook পােবন।

আপনার Encrypted অনলাইন ট ডার Submission Form িটর Location দওয়ার পর Open বাটন ি ক
করেল িনেচর ছিবর মত outlook পােবন।

...

এবার “Get Hash From File” বাটনিট ি ক ক ন। ফেল আপিন “HASH Value” field িটেত আপনার
Encrypted অনলাইন ট ডার Submission Form িটর HASH Value পােবন।

অতঃপর িনেচর ছিবর

ায় HASH Value িট

থেম Select কের মাউেসর ডান বাটন ি ক কের কিপ কের

িনরাপদ ােন সংর ণ ক ন।এভােব া HASH Value িট পরবতীেত ওেয়ব সাইেট আপনােক দান করেত
হেব।

