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১। ভূমিকা 

চতুথ ি প্রাথমিক মশ্ক্ষা উন্নয়ন কি িসূচী (Fourth Primary Education Development Program -

PEDP4) এর Component 2  ‘Equitable Access and Participation’ এর আওতায় Sub-

Component 2.5 এর অধীদ্দন Out-of-School Children (OOSC) কপ্রাগ্রািটি িাস্তিাময়ত হদ্দত 

যাদ্দে। এই কপ্রাগ্রাদ্দির আওতায় উপানুষ্ঠামনক মশ্ক্ষািযিস্থার িাধযদ্দি ৮-১৪ িছর িয়সী মিদযা য় িমহিভূত িা ঝদ্দর 

পড়া  ৯  ক্ষামধক মশ্শুদ্দক প্রায় ৩০,০০০ টি মশ্খন ককদ্দন্দ্রর (LC) িাধযদ্দি প্রাথমিক মশ্ক্ষার িযিস্থা করা ও মশ্ক্ষার 

িূ ধারায়  মিমরদ্দয় আনার পমরকল্পনা কনয়া হদ্দয়দ্দছ।  এ কপ্রাগ্রািটি িাস্তিায়দ্দন সি িদ্দিাি ৫৩ টি NGO এর 

িযিস্থাপনায় ৬৪ টি কজ ায় প্রায় ৩০,০০০ টি মশ্খন ককন্দ্র স্থাপন করা হদ্দি। 

 এিং উপানুষ্ঠামনক মশ্ক্ষা িুযদ্দরা উমশ্িুয  

 

মশ্ক্ষাথী, মশ্ক্ষকিৃন্দ এিং মশ্খন ককদ্দন্দ্রর যািতীয় তথয িযিস্থাপনার জনয একটি ওদ্দয়ি মভমিক তথয িযিস্থাপনা 

মসদ্দেি (OOSC Management Information System) গদ্দড় কতা া হদ্দয়দ্দছ। মশ্ক্ষাথী, মশ্ক্ষকিৃন্দ এিং মশ্খন 

ককদ্দন্দ্রর সক  প্রদ্দয়াজনীয় তথয এই মসদ্দেদ্দি জিা থাকদ্দি।  কপ্রাগ্রাি িাস্তিায়দ্দনর সাদ্দথ জমড়ত সংমিষ্ট সংস্থা এই 

তথয িযিহার কদ্দর OOSC কপ্রাগ্রাদ্দির সামি িক পমরমস্থমত পয িদ্দিক্ষণ, িূ যায়ন, পমরকল্পনা প্রণয়ন ও প্রদ্দয়াজনীয় 

মসদ্ধান্ত গ্রহণ করদ্দত পারদ্দিন।  

 

কপ্রাগ্রাি িাস্তিায়দ্দনর সাদ্দথ জমড়ত উ পেিো  র্ টোপেি কর্ টকতটোবৃন্দ এবং রিখন ককপেি রিক্ষকবৃন্দ এই রিপেপর্ 

অনিোইপন উমশ্িুয কতৃ টক প্রদত্ত রনপদটিোবিী অনুিিন কপি তথ্য প্রদোন কিপবন। এই User Manual/Guide 

উ পেিো কর্ টকতটো এবং রিক্ষকপদি অনিোইপন রনর্ভ টি তথ্য প্রদোপনি কক্ষপে গুরুত্ব ূর্ ট রূ্রর্কো  োিন কিপব।   

২। উদ্দেশ্য 

OOSC Management Information System (OMIS) একটি ওদ্দয়ি-মভমিক তথয িযিস্থাপনা মসদ্দেি যার িাধযদ্দি 

িাঠ পয িায় কথদ্দক অন াইদ্দন real-time (প্রকৃত সিয়) তথয সংগ্রহ করা হদ্দি। এই তথয OOSC কপ্রাগ্রাদ্দির িাস্তিায়ন 

পয িদ্দিক্ষণ, িূ যায়ন এিং পমরকল্পনা প্রণয়দ্দন সহায়তা করদ্দি এিং OOSC কপ্রাগ্রাদ্দির সূচক সিূহ ( Indicators) 

পমরিাদ্দপর জনযও এই সক  তথয িযিহৃত হদ্দি। এই িযানুয়া /গাইড মনম্নম মখত কায িক াপ সটঠক ভাদ্দি সম্পাদন 

করার জনয িযিহারকারীদ্দক সহায়তা করদ্দি। 

➢ মনভুি  ভাদ্দি তথয প্রদাদ্দন সহায়তা করা। 

➢ ওদ্দয়ি মসদ্দেদ্দি তথয প্রদাদ্দনর/প্রদ্দিদ্দশ্র জনয সুমনমদিষ্ট মদকমনদ্দদিশ্না প্রদান করা। 

➢ তথয িযিস্থাপনা মসদ্দেি হদ্দত স্বয়ংক্রিয়ভাদ্দি প্রস্তুতকৃত মিমভন্ন প্রমতদ্দিদন download করদ্দত সহায়তা 

করা। 
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৩। User Access 

OOSC Management Information System (OMIS) একটর্ web-based িফর্ওেযোি। ইন্টোিপনর্ িংরু্ক্ত 

রির্োইি (কম্পিউর্োি এিং িযো র্ ) কথ্পক কর্ ককোন web browser (Mozilla Firefox, Google Chrome) খুপি 

‘address bar’-এ OMIS এর URL (oosc.online) ম দ্দখ  কপি   Enter   বোর্ন-এ চো  রদপি রনম্নরূ  ক োর্ ক ইেটর্ 

কদখপত  োপবন।   User Details  এ মিক করদ্দ  মশ্খন ককদ্দন্দ্রর নাি এিং আইমডর তাম কা পাওয়া যাদ্দি। “Manual” 

কিাতাদ্দি মিক করদ্দ  এই মসদ্দেিটি সটঠক ভাদ্দি িযিহাদ্দরর যািতীয় মদকমনদ্দদিশ্না সম্বম ত  ইউজার গাইড 

ডাউনদ্দ াড হদ্দি। 

রচে ১  ০  ১: ক োর্ ক ইে 

৩.১  নিবন্ধি.(Registration) 

এই রিপেপর্ প্রপবপিি েনয বযব োিকোিীপক প্রথ্পর্ই রনবন্ধন কিপত  পব। একেন বযব োিকোিী শুধুর্োে 

একবোিই রনবন্ধন কিপবন। বযব োিকোিী তোি User Name এবং  োিওেোিট িৃটি কিোি েনয  Register  button এ 

রিক কিপি রনম্নরূ  ক ইে  োপবন। রিখন ককপেি ID1 User Name র পিপব বযবহৃত  পব। মনিন্ধন করার সিয় 

প্রদ্দয়াজনীয় অনযানয তথয কদয়া সাদ্দপদ্দক্ষ মশ্খন ককদ্দন্দ্রর আইমড স্বয়ংক্রিয় ভাদ্দিই ততরী হদ্দি। এই আইবি 

পরব্তীরত আর ককারনাভারব্ই পবরব্তথন করা যারব্ না।  

 
1 রিখন ককপেি Identification Number- প্রপতযক রিখন ককপেি একটর্ Unique Identification number থ্োকপব। 
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এখোপন বযব োিকোিী রিখন ককপেি আইরি এবং রনপেি  ছন্দর্পতো  োিওেোিট রিখপবন কিই িোপথ্ িংরিি  

রবর্োগ, কেিো এবং উ পেিোি নোর্ drop-down রিে কথ্পক রনব টোচন কিপবন।  তথ্য িরূ্  র্থ্োর্থ্ র্োপব প্রপবি 

কিোপনোি  ি register button এ রিক কিপি রতরন Sign In ক ইে  োপবন।  িবতীপত রতরন শুধু এই User Name 

 ( রিখন ককপেি Unique ID) and Password বযব োি কপি রিপেপর্ প্রপবি কিপত  োিপবন। 

৩ ২  Login 

OOSC Management Information System (EMIS) রিপেপর্ প্রপবপিি েনয Sign In রিংক-এ রিক কিপি 

রনম্নরূ  ক ইে কদখপত  োপবন। এ মস এর আইমড স্বয়ংক্রিয় ভাদ্দি মিভাগ, কজ া, উপদ্দজ া, িাোর এিং 

কযাচদ্দিন্ট এ াকার ককাদ্দডর সিন্বদ্দয় ততরী হয় মিধায় এটি সংখযায় িড় হদ্দি। কখরনা এলবস আইবি ভুরল কগরল 

“User Details” কর্রক কেরন কনয়া  যারব্। 
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রচে 3 1 1: িগইন ক ইে 

ওপেব রিপেপর্ িগইন কিোি েনয আ নোি রনরদটি User Name (রিখন ককপেি Unique ID) এবং  োিওেোিট 

প্রদোন কিপবন। অতঃ ি  বোর্ন-এ রিক কিপি User নোর্ এবং  োিওেোিট িটিক  পি আ রন 

িফির্োপব Login কিপত  োিপবন এবং রিখন ককপেি িযোিপবোিট কদখপত  োপবন। 

৩ ২৩  িযািরব্ািথ (Dashboard) 

মশ্ক্ষক িা কি িকতিা মহদ্দসদ্দি OMIS কত Sign In করদ্দ  উক্ত ককদ্দন্দ্রর অথিা উক্ত কি িকতিার অধীনসস্থ  প্রশ্াসমনক 

অঞ্চদ্দ র মনম্নরূপ ডযাশ্দ্দিাডি (Dashboard) আসদ্দি। ইউজাদ্দরর উপর মভমি কদ্দর ডযাশ্দ্দিাদ্দডি তথয প্রদমশ্ িত হদ্দি। 

এ মস এর ইউজাদ্দর প্রদ্দিশ্ করদ্দ  ডযাসদ্দিাদ্দডি উক্ত এ মস সংিান্ত তথয আসদ্দি। উপদ্দজ া ইউজাদ্দর প্রদ্দিশ্ 

করদ্দ  সংমিষ্ট উপদ্দজ ার তথয প্রদমশ্ িত হদ্দি। এইভাদ্দি ককন্দ্রীয় এিং ককাদ্দনা কজ ার ইউজাদ্দর প্রদ্দিশ্ করদ্দ  

সংমিষ্ট তথয ডযাশ্দ্দিাদ্দডি প্রদমশ্ িত হদ্দি। 



5 | P a g e  

 

রচে ১ ৩ ১: িযোিপবোিট 

এই ডযাশ্দ্দিাডি মশ্ক্ষাথী সংখযা সম্পমকিত তথয   প্রদশ্ িন করদ্দি। তথয প্রদ্দিদ্দশ্র জনয User Icon এর উপর মিক 

করদ্দ  মননম্নরূপ কপইজ আসদ্দি। তারপর প্রদ্দয়াজন িদ্দতা Basic info, LC info, Student অথিা Teacher এর 

উপর মিক করদ্দ  তথয প্রদাদ্দনর জনয সংমিষ্ট ছক আসদ্দি।  

 

 

৩ ২  Sign out 

OMIS কথ্পক কবি  পত ‘Logout’ button এ রিক কিপত  পব। এেনয উ পিি িোনরদপক User Icon এি উ ি 

রিক কিপি  ‘Sign out’ button কদখদ্দত পাদ্দিন এিং “Sign out” উ ি রিক কিপি রিপের্ কথ্পক কবি  পে 

র্োপবন।  
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রচে ১  ৪  ১: Sign out 

৪। প্রাথমিক তথয (Basic Information) 

OOSC Management Information (OMIS) System একটর্ web based সফ্টওয়যার। ইন্টোিপনর্ িংপর্োগ রু্ক্ত 

কর্পকোন রির্োইি (কম্পিউর্োি এিং িযো র্ ) কথ্পক URL (oosc.online) প্রদোন কপি Enter বোর্ন-এ চো  রদপি 

িফ্টওেযোিটর্ ক োর্ ক ইে কদখপত  োপবন। রিপেপর্ Login কপি ক োর্ ক ইে  পত ‘Basic Info’ কত রিক কিপি 

রনম্নরূ  ক ইে  োপবন। নতভ ন কপি রিখন ককপেি নোর্, ID, রবর্োগ, কেিো এবং উ পেিোি নোর্ এখোপন  ূর্িোে 

প্রপবি কিোপনোি প্রপেোেন  পব নো। রিপের্ এইিব তথ্য স্বেংক্রিে র্োপব রনবন্ধন ক ইে কথ্পক িংগ্র  কিপব।  



7 | P a g e  

 

রচে ৪  ১  ১   Basic Information ক ইে 

Union এর নাি এিং Ward No. যথাযথ ভাদ্দি মশ্ক্ষাথীর অমভভািদ্দকর national ID অনুসরন কদ্দর মসদ্দেদ্দি প্রদ্দিশ্ 

করদ্দত হদ্দি। Cluster, Sub-Cluster, Sub-Cluster No. and Catchment area সংিান্ত তদ্দথযর কক্ষদ্দে প্রাথমিক 

মশ্ক্ষা অমধদপ্তর (প্রামশ্অ) কথদ্দক সংগৃহীত তথয প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। সক  তথয প্রদ্দিশ্ করাদ্দনা কশ্ষ হদ্দ  “SAVE 

button” এ মিক করদ্দ  তথযসিূহ  ডািাদ্দিদ্দজ স্থায়ী ভাদ্দি জিা হদ্দি। 

৫। মশ্ক্ষাথীর তথয (Students’ Information) 

User Icon এর উপর মিক করদ্দ  (রচে ১  ৪  ১: Sign out) Student info উইপডো আিপব এবং এি উ ি রিক 

কিপি রনম্নরূ  ক ইে প্রদরি টত  পব। এই ফপর্ ট রিক্ষোথ্ীি তথ্য প্রদোন কিপত  পব। 
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রচে ৫  ১    রিক্ষোথ্ীি তথ্য িংপর্োেন ক ইে 

 

রিক্ষোথ্ীি নোর্ Birth Registration িনদ  পেি িোপথ্ হুবহু রর্ি থ্োকপত  পব। Birth Rgistration Number র্ত্ন 

ি কোপি িংর্পেোন কিপত  পব কর্ন র্ভি নো  ে কোিন এর্োি িো োপর্য র্রবষ্যপত তপথ্যি র্থ্োথ্ টতো  িীক্ষো কিো 

 পব। Gender এবং Religion িংিোন্ত তথ্য drop-down বক্স কথ্পক রনব টোচন কিপত  পব। Information of Special 

need, Enrolled Grade, Placement Test, Grade এবং Type of Studentship িংিোন্ত তথ্য drop-down বক্স কথ্পক 

রনব টোচন কিপত  পব। বোবো ও র্োপেি নোর্ এবং তোপদি স্থোেী টিকোনো national ID-ি িোপথ্ রর্ি কিপখ রিপেপর্ 

িংপর্োেন কিপত  পব। National ID এি িোপথ্ নোপর্ি বোনোন বো অনয ককোন িকপর্ি অরর্ি থ্োকপি তো র্রবষ্যপত 

রিক্ষোথ্ীপদি Track কিপত ির্িযো ততরি কিপব। Father’s Profession, Ethnic Group িিরকটত তথ্য রনরদটি রফপে 

রিখপত  পব। Guardian’s Contact Number এি রফপে ১১ রিক্রেপর্ি কর্োবোইি নোম্বোি প্রপবি কিোপত  পব। র তো 

র্োতোি অবতটর্োপন  অনয অরর্র্োবক থ্োকপি তোি তথ্য national ID-ি িোপথ্ রর্ি কিপখ প্রদোন কিপত  পব। Mobile 

Banking Information রফপে কর্ কর্োবোইি নোম্বোি থ্োকপব , র্রবষ্যপত রিক্ষোথ্ী কিই নম্বোপিি র্োধযপর্ উ বৃরত্তি র্োকো 

 োপব। িুতিোং এই কর্োবোইি নোম্বোিটর্ িটিকর্োপব প্রপবি কিোপত  পব। সক  তথয প্রদ্দিশ্ করা কশ্ষ হদ্দ  “SAVE 

button” এ মিক করদ্দ  তথয গুম  ডািাদ্দিদ্দজ স্থায়ী ভাদ্দি জিা হদ্দি। 
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৫.১  মশ্ক্ষাথীর জন্ম তামরখ (Students’ Date of Birth) 

Date of Birth মিদ্দে মিক করদ্দ  মনম্নরূপ ভাদ্দি পক্রিকা উইদ্দডা ওদ্দপন হদ্দি। পক্রিকা কথদ্দক Birth Registration 

সনদ অনুসাদ্দর জন্ম তামরখ মসদ্দেদ্দি সংদ্দযাজন করদ্দত হদ্দি। 

 

 

৫.২ মশ্ক্ষাথীর ছমি আপদ্দ াড  

মশ্ক্ষাথীর ছমি আপদ্দ াড করার জনয “Profile Image” িদ্দের নী  িৃদ্দির উপর মিক করদ্দ  মনম্নরূপ উইদ্দডা 

ওদ্দপন হদ্দি। এই উইদ্দডার িাধযদ্দি কম্পম্পউিার কথদ্দক ছমির অিস্থাদ্দন মগদ্দয় তা আপদ্দ াড করদ্দত হদ্দি। এখাদ্দন 

Passport আকাদ্দরর ছমি আপদ্দ াড করদ্দত হদ্দি। কম্পম্পউিার/ যাপিদ্দপ ছমির অিস্থান আদ্দগ কথদ্দকই কজদ্দন মনদ্দত 

হদ্দি যাদ্দত কদ্দর আপদ্দ াড করার সিয় ছমি মনি িাচন করা সহজ হয়। 
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৬। মশ্খন ককন্দ্র সম্পমকিত তথয (Learning Centre Related Information) 

এই অধযাদ্দয় মশ্খন ককদ্দন্দ্রর নাি, ID, অিকাঠাদ্দিা সম্পমকিত তথয, মশ্ক্ষাথী সংিান্ত তথয কযিনঃ কিাি মশ্ক্ষাথী, 

ড্রপ আউি (drop out) এিং মরমপিার ( repeater) মশ্ক্ষাথীর সংখযা, কেণী মভমিক মশ্ক্ষাথীর সংখযা ইতযামদ তথয 

অন্তভুিক্ত করা হদ্দি। এ ছাড়াও িূ ধারার মশ্ক্ষা িযিস্থায় মিদ্দর আসা মশ্ক্ষাথীর সংখযা এই অধযাদ্দয় অন্তভুিক্ত করা 

হদ্দি। NGO এিং LC ভাড়া সংিান্ত তথয এই কপদ্দজ প্রদান করদ্দত হদ্দি। এই সক  তথয দাপ্তমরক নমথর সাদ্দথ মি  

করদ্দখ প্রদান করদ্দত হদ্দি।  

৬.১ মশ্খন ককদ্দন্দ্রর তথয (Learning Center Information) 

এই অধযাদ্দয় মশ্খন ককদ্দন্দ্রর নাি এিং ID এর প্রদ্দিশ্ করাদ্দনার প্রদ্দয়াজন হদ্দি না কারণ এই সক  তথয মসদ্দেি 

স্বয়ংক্রিয় ভাদ্দি মনিন্ধন (Registration) অধযায় কথদ্দক সংগ্রহ করদ্দি। “NGO Name” মিদ্দে, মশ্খন ককন্দ্রটি কয 

NGO এর অধীদ্দন তার নাি (চুক্রক্তদ্দত NGO এর কয নাি উদ্দেখ আদ্দছ) প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। মশ্খন ককদ্দন্দ্রর 

মশ্ক্ষাথীদ্দদর িযিহার উপদ্দযাগী Toilet এিং মিদুযৎ সংিান্ত তথয drop down list কথদ্দক মনি িাচন করদ্দত হদ্দি। 

মশ্খন ককদ্দন্দ্রর টঠকানা (NGO এর সাদ্দথ চুক্রক্ত পে অনুসাদ্দর) এই অধযাদ্দয় প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। User Icon এর 

উপর মিক করদ্দ  Basic Info, LC Info, Student, Teacher, survey data, report, change password, এিং sign 

out এর একটি ড্রপ ডাউন তাম কা পাওয়া যাদ্দি, এই তাম কা কথদ্দক “LC Info” এর উপর মিক করদ্দ  মনম্নরূপ 

উইদ্দডা পাওয়া যাদ্দি। “Change Password” অপশ্ন কথদ্দক মশ্খন ককদ্দন্দ্রর password পমরিতিন করা যাদ্দি মকন্তু 

ককদ্দন্দ্রর নাি ককাদ্দনাভাদ্দিই পমরিতিন করা যাদ্দি না ( মনিন্ধন করার পর )। 
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৬.২ কেণী মভমিক মশ্ক্ষাথীর তথয (Grade-wise Student Information) 

এই অধযাদ্দয় কেণী মভমিক মশ্ক্ষাথীর সংখযা প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। প্রদ্দতযক কেণীর কিাি মশ্ক্ষাথীর সংখযা এিং 

িাম কা মশ্ক্ষাথীর সংখযা প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। িা ক মশ্ক্ষাথীর সংখযা ডযাশ্দ্দিাডি কথদ্দক পাওয়া যাদ্দি। সক  তথয 

প্রদ্দিশ্ করা কশ্ষ হদ্দ  “SAVE button” এ মিক করদ্দ  তথয গুম  ডািাদ্দিদ্দজ স্থায়ী ভাদ্দি জিা হদ্দি। 

 

৬.৩ Mainstream and Drop-out মশ্ক্ষাথীর সংখযা 

এই অধযাদ্দয় কেণী মভমিক mainstream and drop out মশ্ক্ষাথীর সংখযা প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। প্রদ্দতযক কেণীর 

কিাি mainstream and drop out মশ্ক্ষাথীর সংখযা এিং িাম কা মশ্ক্ষাথীর সংখযা প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। িা ক 

mainstream and drop out মশ্ক্ষাথীর সংখযা ডযাশ্দ্দিাডি এিং প্রমতদ্দিদন কথদ্দক পাওয়া যাদ্দি। Mainstream and 

Drop-out িযাদ্দি মিক করদ্দ  মনম্নরূপ উইদ্দডা আসদ্দি। তথয প্রদাদ্দনর পর “SAVE button” এর উপর মিক করদ্দত 

হদ্দি। 
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৬.৪ Student mainstreamingInformation 

মশ্ক্ষাথীর নাি, ID এিং জন্ম তামরখ মসদ্দেদ্দির এই অধযাদ্দয় প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। mainstreaming school এর নাি 

এিং ভমতির তামরখ এখাদ্দন প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। “Date of enrolment” মিদ্দে মিক করদ্দ  পক্রিকা উইদ্দডা ওদ্দপন 

হদ্দি এিং কসখান কথদ্দক ভমতির তামরখ মনি িাচন করদ্দত হদ্দি। ভমতি হওয়া সরকারী প্রাথমিক মিদযা দ্দয়র নাি (DPE 

এর Database এর সাদ্দথ মি  করদ্দখ) এখাদ্দন উদ্দেখ করদ্দত হদ্দি। িাধযমিক এিং কামরগমর মিদযা দ্দয়র কক্ষদ্দে নাি 

এিং EIIN2 (BANBEIS এর Database এর সাদ্দথ মি  করদ্দখ) প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। সক  তথয প্রদ্দিশ্ করা কশ্ষ হদ্দ  

“SAVE button” এ মিক করদ্দ  তথয গুম  ডািাদ্দিদ্দজ স্থায়ী ভাদ্দি জিা হদ্দি। 

 

 

৬. ৫। মশ্ক্ষাথীর তথয হা নাগাদকরণ 

মশ্ক্ষাথী সংিান্ত তথয হা নাগাদ করার প্রদ্দয়াজন হদ্দ  “Student List” কিাতাদ্দি মিক করদ্দত হদ্দি। “Student List” 

কিাতাদ্দি মিক করদ্দ  মনম্নরূপ উইদ্দডা পাওয়া যাদ্দি। এখাদ্দন “Search” কিাতাদ্দি মিক করদ্দ  মশ্ক্ষাথীর মনম্নরূপ 

তাম কা পাওয়া যাদ্দি। তাম কা কথদ্দক কাক্রিত মশ্ক্ষাথীর “EDIT” কিাতাদ্দি মিক করদ্দ  তথয হা নাগাদ করদ্দণর 

ছক পাওয়া যাদ্দি কযখাদ্দন প্রদ্দয়াজনীয় তথয প্রদান করা যাদ্দি।  

 
2 Educational Institution Identification Number (EIIN) 
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“Search” কিাতাদ্দি মিক করদ্দ  মনম্নরূপ উইদ্দডা আসদ্দি। এরপর কাক্রিত মশ্ক্ষাথীর “EDIT” কিাতাদ্দি মিক 

করদ্দত হদ্দি। 

 

 

“EDIT” কিাতাদ্দি মিক করদ্দ  মসদ্দেি ইউজারদ্দক মশ্ক্ষাথীর ছদ্দক মনদ্দয় যাদ্দি। কসখাদ্দন ইউজার প্রদ্দয়াজনীয় তথয 

হা নাগাদ কদ্দর “SAVE” কিাতাদ্দি মিক করদ্দ  হা নাগাদকৃত তথয ডািাদ্দিদ্দস সংরমক্ষত থাকদ্দি। 

 

৭। মশ্ক্ষদ্দকর তথয (Teacher Information) 

এই অধযাদ্দয় মশ্ক্ষক সম্পমকিত তথয প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। মশ্ক্ষদ্দকর নাি, National ID, জন্ম তামরখ, কজডার , 

মশ্ক্ষাগত কযাগযতা , প্রমশ্ক্ষণ এিং তার টঠকানা সটঠক ভাদ্দি প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। User Icon এ মিক কদ্দর কসখান 
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কথদ্দক “teacher info” মনি িাচন করদ্দ  মনম্নরূপ উইদ্দডা ওদ্দপন হদ্দি। এই িদ্দি ির মিমভন্ন মিদ্দে মশ্ক্ষক সংিান্ত 

তথয প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। 

 

মশ্ক্ষদ্দকর নাি National ID এর সাদ্দথ মি  করদ্দখ প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। জন্ম তামরদ্দখর মিদ্দে মিক করদ্দ  পক্রিকা 

উইদ্দডা ওদ্দপন হদ্দি কসখান কথদ্দক জন্ম তামরখ মনি িাচন করদ্দত হদ্দি। কজডার drop down িে কথদ্দক মনি িাচন 

করদ্দত হদ্দি। টঠকানা national ID অনুসাদ্দর প্রদ্দিশ্ করাদ্দত হদ্দি। সক  তথয প্রদ্দিশ্ করাদ্দনা কশ্ষ হদ্দ  “SAVE 

button” এ মিক করদ্দ  তথয গুম  ডািাদ্দিদ্দজ স্থায়ী ভাদ্দি জিা হদ্দি। 

 

 

মশ্ক্ষক সংিান্ত তথয হা নাগাদ করার প্রদ্দয়াজন হদ্দ  “Teacher List” কিাতাদ্দি মিক করদ্দত হদ্দি। “Teacher List” 

কিাতাদ্দি মিক করদ্দ  মনম্নরূপ উইদ্দডা পাওয়া যাদ্দি। এখাদ্দন “Search” কিাতাদ্দি মিক করদ্দ  তথয হা নাগাদ 

করদ্দণর ছক পাওয়া যাদ্দি কযখাদ্দন প্রদ্দয়াজনীয় তথয প্রদান করা যাদ্দি।  

 

 

৮। বররপারটথর  তানিকা 
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 # বররপারটথর নাি উরেিয  

০১। মশ্ক্ষাথী সংিান্ত মরদ্দপািি  ককোন রিক্ষোথ্ীি রবস্তোরিত তপথ্যি প্ররতপবদন প্রস্তুতকির্। 

০২। মশ্খন ককদ্দন্দ্রর মরদ্দপািি  রিখন ককপেি রবস্তোরিত তপথ্যি প্ররতপবদন প্রস্তুতকির্। 

০৩। মশ্ক্ষক সংিান্ত মরদ্দপািি ককোন রিক্ষপকি রবস্তোরিত তপথ্যি প্ররতপবদন প্রস্তুতকির্। 

 

 

৮১১। মশ্ক্ষাথী সংিান্ত মরদ্দপািি ডাউন ক াড 

ইউজার আইকদ্দন মিক করদ্দ  মরদ্দপািি অপশ্ন পাওয়া যাদ্দি। এই মসদ্দেি কথদ্দক এদ্দে  িরিযাদ্দি প্রদ্দয়াজনীয় 

মরদ্দপািি ডাউনদ্দ াড করা যাদ্দি। মশ্ক্ষাথী, মশ্খন ককন্দ্র এিং মশ্ক্ষক সংিান্ত প্রমতদ্দিদন সিূহ এই মসদ্দেি কথদ্দক 

ডাউনদ্দ াড করা যাদ্দি। 

 

 
 

মরদ্দপািি অপশ্দ্দন মিক করদ্দ  মনম্নরূপ উইদ্দডা পাওয়া যাদ্দি। Student Info, Mainstreaming Info, Grade wise 

student Info, এিং LC wise info কিাতাদ্দি মিক করদ্দ  সংমিষ্ট মরদ্দপািি সিূহ এদ্দে  িরিযাদ্দি ডাউনদ্দ াড করা 

যাদ্দি। কাক্রিত মরদ্দপািি কপদ্দত সংমিষ্ট কিাতাদ্দি মিক করদ্দত হদ্দি এিং তারপর এদ্দে  কিাতাদ্দি মিক করদ্দ  

মরদ্দপািিটির এদ্দে  িাই  ডাউনদ্দ াড হদ্দি। এদ্দে  িাইদ্দ র তথয মিদ্দিষণ কদ্দর প্রদ্দয়াজন অনুযায়ী আদ্দরা 

প্রমতদ্দিদন ততরী করা যাদ্দি। 

 

 


