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“মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তরেে আওতািীন মিক্ষা প্রমতষ্ঠারনে (স্কুল, স্কুল এন্ড করলজ) মিক্ষকগরেে নতুন
শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিষয় িণ্টননর তথ্য EMIS মিরেরম প্রদারনে মনরদ েমিকা”
প্রমতষ্ঠান প্রিানগেরক অনলাইরন EMIS িফটওয়্যারে (emis.gov.bd) প্রমতষ্ঠারনে ইউজাে আইমি
(EIIN) ও পািওয়্াি ে মদরয়্ লগ-ইন করে NCF মমিউরল প্ররেি করে তথ্য প্রদান কেরত হরে।

এখানন শিক কনর লগ-ইন করনত হনি

লগ-ইন করার পর “NCF” মশিউনল শিক করনত হনি।

“NCF” মশিউনল প্রনিি করনল শননের window প্রদশিিত হনি।
এখানন “Teacher Subject Selection”/ “শিক্ষকদের শিষয় শির্ারি”
ধ
menu তত শিক কনর
তথ্য প্রদাননর ফরনম প্রনিি করনত হনি।

ফরমটিনত প্রশতষ্ঠাননর শিক্ষকনদর তাশলকা প্রদশিিত হনি। তাশলকায় সকল শিক্ষনকর তথ্য না থাকনল তয সকল
শিক্ষনকর নাম নাই তানদর প্রথনম শিক্ষনকর তরশিনেিন প্রশক্রয়া সম্পন্ন করনত হনি (তরশিনেিন িংক্রান্ত
মনরদ েমিকা দ্রষ্টব্য), তারপর এই ফরনম তথ্য প্রদান করনত হনি।
শননের ফরনম প্রনতেক শিক্ষনকর িন্য “বিষয় বির্ ধারণ সংক্রান্ত গাইডলাইি” অনুযায়ী শনর্ িাশরত শিষয় শনি িােন
করনত হনি। গাইডলাইি অনুসারর প্ররয়াজরি বিক্ষরের জন্য এোবর্ে বিষয় বিি ধাচি েরা যারি। সেল বিষয়ই
কোি িা কোি বিক্ষেরের জন্য বির্ ধারণ েররে হরি। শুধুমাত্র বিক্ষেরের জন্য বিষয় িন্টি েররে হরি।
োবলোয় বিক্ষে ব্যেীে অন্য োররা িাম থােরল োর বিষরয়র কক্ষরত্র “N/A Not Applicable”
শনি িােন করনত হনি।
এছাড়াও তমািাইল ও ই-তমইল ঠিকানা হালনাগাদ করনত হনি। তমািাইল ও ই-তমইল ঠিকানা প্ররতযরকে জন্য
আলাদা আলাদা হরত হরে। অন্যান্য কলাম পূরন তযাগ্য নয়। সকল শিক্ষনকর তথ্য প্রদান তিনষ “Save” িাটনন
শিক কনর তথ্য প্রদান সম্পন্ন করনত হনি।

এখানন শিষয় শনি িােন করনত হনি

“মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তরেে আওতািীন মিক্ষা প্রমতষ্ঠারনে (স্কুল, করলজ, স্কুল এন্ড করলজ)
মিক্ষক-কমেচােীগরেে EMIS মিরেরম তরশিনেিন িংক্রান্ত মনরদ েমিকা”
EMIS মিরেরম পূরে ে তরশিনেিনকৃত অথিা এমশপওভূক্ত অথিা সরকাশর শিক্ষক যানদর তথ্য পূনি ি অন্তভূিক্ত
করা হনয়নছ তস সমস্ত সরকাশর-তিসরকাশর শিক্ষক কমিাোশরর তথ্য emis.gov.bd ওরয়্েিাইরটে “নপাট িাল”
/ “Portal”তমনুনত শিক কনর তদখা যায়।

পূরে ে তরশিনেিনকৃত অথিা এমশপওভূক্ত অথিা সরকাশর শিক্ষক যানদর তথ্য পূনি ি অন্তভূিক্ত করা হনয়নছ তস সমস্ত
সরকাশর-তিসরকাশর শিক্ষকনদর পূনরায় তরশিনেিন করার দরকার নাই।
প্রশতষ্ঠানন শিশর্নমাতানিক শননয়াগপ্রাপ্ত তয সমস্ত শিক্ষনকর তথ্য EMIS িাটানিইনি নাই তানদরনক তরশিনেিন
কনর EMIS শসনেনম অন্তর্ভিক্ত হনত হনি।
তিসরকাশর শিক্ষা প্রশতষ্ঠাননর তক্ষনে এমশপওশিহীন শিক্ষকগণ প্রথনম emis.gov.bd শসনেনম তরশিনেিন
কনর প্রশতষ্ঠান প্রর্ান কর্তক
ি অনুনমাদন করনত হনি। এমশপওর্ভক্ত শিক্ষকগনণর তরশিনেিন করার প্রনয়ািন নাই।
সরকাশর শিক্ষা প্রশতষ্ঠাননর তক্ষনে তয সকল শিক্ষকগনণর EMIS শসনেনম পূনি ি তরশিনেিন করা নাই তানদর
প্রথনম emis.gov.bd শসনেনম তরশিনেিন কনর প্রশতষ্ঠান প্রর্ান কর্তক
ি অনুনমাদননে পে মাধ্যশমক উইং
কর্তক
ি অনুনমাদন করনত হনি।

এখানন শিক কনর
তরশিনেিন করনত হনি

“মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তরেে আওতািীন মিক্ষা প্রমতষ্ঠারনে (স্কুল, করলজ, স্কুল এন্ড করলজ)
প্রমতষ্ঠান প্রিানগে কর্তক
ে EMIS মিরেরম মিক্ষক-কমেচােীগরেে তরশিনেিন অনুরমাদন িংক্রান্ত
মনরদ েমিকা”
প্রমতষ্ঠান প্রিানগেরক অনলাইরন EMIS িফটওয়্যারে (emis.gov.bd) প্রমতষ্ঠারনে ইউজাে আইমি
(EIIN) ও পািওয়্াি ে মদরয়্ লগ-ইন করে HRM মমিউরল প্ররেি করে তথ্য প্রদান কেরত হরে।

এখানন শিক কনর লগ-ইন করনত হনি

লগ-ইন করার পর “HRM” মশিউনল শিক করনত হনি।

তােপে মিক্ষক / কমেকতো-কমেচােীে তরশিনেিন অনুরমাদরনে নমনুরত মিক কেরত হরে।

পেেতী নপইরজ তামলকা নেরক তরশিনেিন অনুরমাদরনে জন্য িংমিষ্ট মিক্ষক-কমোচামেে তথ্য মিক করে
অনুরমাদন/োমতল কো যারে (রেিেকােী প্রমতষ্ঠারনে নক্ষরে)। িেকােী প্রমতষ্ঠারনে নক্ষরে তরশিনেিনটি
ফরোয়্াি ে/োমতল কো যারে, ফরোয়্াি েকৃত তরশিনেিন মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তরেে মাধ্যশমক উইং কর্তক
ে
অনরমাদন কো হরে।
এখানন শিক করনত হনি

নেিেকােী প্রমতষ্ঠারনে নক্ষরে এখানন
শিক কনে অনুরমাদন কো যারে

িেকােী প্রমতষ্ঠারনে নক্ষরে এখানন শিক
কনে ফরোয়্াি ে কো যারে

অনুরমাদরনে পে িংমিষ্ট মিক্ষক-কমোচামেে তরশিনেিন প্রমক্রয়্া িম্পন্ন হরে এেং তাে তথ্য “রপাট োল” এ নদখা
যারে।

এ িংক্রান্ত কামেগমে িমস্যাে নক্ষরে EMIS নিরলে নফিবুক নপজ
( www.facebook.com/emis.dshe ) -এ িহায়্তা পাওয়্া যারে।

