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Therap এ ররজিস্টার করার িন্য, ক এজিজিজক Provider Self Provisioning ন্ামক একটি প্রজিয়া ম্পূর্ণ 
করজে য়, রযখাজন্ এজিজির জকছু প্রাথজমক েথয জিজে য়। একআাজথ, এজিজির ঠিকান্া, র ান্ ন্ম্বর এবং রপ্রাভাআডার 

যাডজমজন্জেটর রক জবন্-োও ন্াক্ত কজর জিজে জব।  যাডজমজন্জেটজরর কজয়কটি কাজির ন্যেম  এজিজির 

রপ্রাগ্রাম বান্াজন্া, আজিজভিয়ুা (জলক্ষাথী) ও আউিার (রবািান্কারী/জলক্ষক) রযাগ করা। এছাড়াও, ন্যান্য আউিাজরর 

ক্ষমো জন্য়ন্ত্রজর্ও োরা ম্পৃক্ত থাকজবন্। 

১. Provider Self Provisioning প্রজিয়াটি শুরু করজে https://www.therapservices.net/ - এআ ওজয়বাআজট 
যান্। 

২. এরপর, Therap এর রপআজির একিম জন্জে PSP জঙ্কটিজে জিক করুন্।  

 

৩. পরবেী রপআজি, Add New Provider জজঙ্ক জিক করুন্।  োজ অপন্াজক Agreement Details রপআজি জন্জয় 

যাওয়া জব। 

 

৪. া োাঁরাজেহ্ন (*) যুক্ত ঘরগুজা পূরর্ করুন্। এআ ঘরগুজা বলযআ ঠিকভাজব পূরর্ করজে জব। 
 Submitter Information রকলজন্ রযআ বযজক্ত  মণ পূরর্ কজর িমা জিজেন্, োর েথযগুজা থাকজব। ঠিকান্া 

ঘজর এজিজির ঠিকান্া জিজে জব। 
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 Primary User রকলজন্ Company Name - এ এজিজির ন্াম জিজে জব। এখান্কার ঠিকান্া যজি পূরবণ 
উজেজখে ঠিকান্াটিআ য়, োজ Copy From Submitter Information জঙ্কটিজে জিক করজ পূরবণর 
ঠিকান্া কজপ জয় যাজব।  

 

 The Person who will have custody of the Override Code রকলন্টি যজি পূরবণর েথযাজি দ্বারা পূরর্ 

করজে োন্, োজ ডাজন্র Copy From Submitter Information জজঙ্ক জিক করজে জব। এটি একটি 

েমান্ প্রজিয়া এবং এআ ক্ষমোধারী বযজক্ত প্রজয়ািজন্ রয রকান্ যাকাউন্ট বন্ধ (De-activate) কজর জিজে 

পারজবন্। অবলযক ঘরগুজা পূরর্ করা জয় রগজ Next বাটজন্ জিক করুন্। 
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৫. এরপর, Provider Information রপআজি, ঠিকান্ার ঘরগুজা অজগ রথজকআ পূরর্ করা থাকজব।অপজন্ োআজ অজরা 
ঠিকান্া রযাগ করজে পারজবন্।  
 

 বি.দ্র.: 
„Requested Provider Code‟ (3-6 characters)  একটি রকাড যা অপন্ার এজিজি যাকাউন্ট রথজক গআন্কারী 
প্রজেটি আউিারজকআ জিজে জব। এটি বলযআ ৩-৬ ক্ষজরর জে জব এবং এর াজথ স্বয়ংজিয়ভাজব অপন্ার রিজলর 

অিযক্ষরগুজা যুক্ত জয় যাজব (রযমন্ঃ বাংাজিল এর িন্য -BGD)। অমরা রযজকান্ এজিজির ন্াজমর অিযক্ষর এবং ব 

বড় াজের ক্ষর বযবার করজে পরামলণ জিজয় থাজক। রযমন্ঃ “Genni Maid Services” ন্াজমর এজিজির রক্ষজে, 

অমাজির পরামলণ জব GMS। 

 

ন্যান্য ঘরগুজাজে যথাযথ েথযাজি রখার পর Next বাটজন্ জিক করুন্। 
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৬. Super Admin Information রপআজি, এজিজির যাডজমজন্জেটজরর জবস্তাজরে েথযাজি পূরর্ করুন্। রযাগাজযাজগর 

িন্য অমরা র ান্ ন্ম্বর ও আজমআ রিয়ার পরামলণ জিজয় থাজক। Employer/Work Information ংজল, োকুজরর পিবী 
প্রিান্ করুন্।  

 

 

এআ েথযাজি প্রিান্কারী অপন্ার এজিজির প্রথম যাডজমজন্জেটর জবন্। login name জজজব, অমাজির পরামলণ জব, 
ব রছাট াজের ক্ষর বযবার করা, রআাজথ অপন্ার ন্াজমর প্রথমাংজলর অিযক্ষর ও ন্াজমর রলাংল বযবার করা, 
এবং রলজ „–adm‟ যুক্ত কজর রিয়া। উিারর্ঃ Arun Perera এর রক্ষজে, login name জে পাজর aperera-adm. 

 বি.দ্র.: 
পাওয়াডণ  কমপজক্ষ ৬ ক্ষজরর জে জব। জধকের জন্রাপত্তার িন্য, অমাজির পরামলণ জব পাওয়াডণ  জজজব বড় 

াজের ক্ষর, রছাট াজের ক্ষর এবং ংখযার জমশ্রর্ বযবার করা। 
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যজি একাজধক যাডজমজন্জেটর বান্াজে োন্, োজ Save and add another Super Admin এ জিক করুন্ এবং 
ন্েুন্ যাডজমজন্জেটজরর েথযাজি পূরর্ করুন্। এআ পযণাজয় অপজন্ যেিন্ যাডজমজন্জেটর োন্ েেিন্ বান্াজে 

পারজবন্। পরবেীজে রকব Therap এর কমীরাআ অপন্ার প্রজয়ািজন্ যাডজমজন্রেটর বান্াজে পারজবন্। অর রকান্ 

যাডজমজন্জেটর বান্াজে ন্া োআজ Next বাটজন্ জিক করুন্। 
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৭. View Summary রপআজি, এআ ম্পূর্ণ প্রজিয়া োকাীন্ অপন্ার প্রিান্কৃে ব েথয জবস্তাজরেভাজব রিখজে 

পারজবন্। বজকছু ঠিকঠাক অজছ জকন্া ো অরও একবার ন্গু্র কজর যাোআ কজর জন্ন্। পরবেীজে গআন্ করার 

মজয়, অপন্ার Login Name এবং Password, এখাজন্ রযভাজব জিজয়জছন্, হুবহু রভাজবআ জিজে জব।  

 

বজকছু ঠিক থাকজ, ডাজন্ জন্জে Submit বাটজন্ জিক করুন্।  
 

 বি.দ্র.: 
অপন্ার এজিজির যাকাউন্ট জিয় ওয়ার অজগ যজি অপজন্ পাওয়াডণ  ভুজ যান্, োজ জবস্তাজরে েথয 
অমাজিরজক ন্জুরাধ (Request) পাঠাজে জব। 
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৮. বণজল ধাপ জে বযবারকারী েুজক্তন্ামা পড়া এবং রমজন্ রন্য়া। পড়া জয় রগজ Yes, I accept these terms 

and conditions বাটজন্ জিক করুন্। এর মাধযজম অপন্ার এজিজির ররজিজেলন্ প্রজিয়াটা ম্পুর্ণ ।  

 

৯.  ভাজব ররজিজেলন্ ম্পন্ন ওয়ার পর অপজন্ জন্জের রমজিটি রিখজে পাজবন্। 

 


