জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ শিস্তেণ শিষয়ক প্রশিক্ষণ ককারস েে প্রশিক্ষক শিি োচরিে জন্য
EMIS সিস্টেস্টে আরিদি কোে শিরদ েশিকা
প্রশিক্ষক হরত আগ্রহী সেকাশে টিচাস ে কেশিিং করেজ এে শিক্ষক, মাধ্যশমক পর্ োরয় (সাধােণ শিক্ষা/মাদ্রাসা
শিক্ষা/কাশেগশে শিক্ষা) পাঠদািেত শিক্ষক (র্ারদে শপ.শি.এস/ইিরিক্স িাম্বাে েরয়রে/ স্থায়ী শিরয়াগ), এ টু
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সুপােভাইজােগণ

অনলাইস্টন

www.emis.gov.bd িাইস্টের NCF েসিউস্টল “প্রশিক্ষকদের জন্য আদেেন ফরম” শ িংদক প্রস্টেশ
কস্টর আস্টেদন করস্টে পারস্টেন।

এখাদন শিক কদর আদেেন করদে হদে

উক্ত শ িংদক প্রদেি করদ শনদের ফরম প্রেশিিে হদে। “STEP 1” এ প্রথদম প্রশেষ্ঠাদনর কযাদেগশর শনে িাচন
করদে হদে।

প্রশেষ্ঠাদনর কযাদেগশর “DSHE” হদ এখাদন PDS ID শ দখ “Enter/Tab” চাপদে হদে। EMIS
শিদেম হদে উক্ত শিক্ষক/ কমিকেিার েথ্য প্রেশিিে হদে। প্রশেষ্ঠাদনর কযাদেগশর “DSHE” হদ অেশ্যই
PDS ID প্রোদনর মাধ্যদম আদেেন করদে হদে। PDS ID না থাকদ অথো আইশি জানার জন্য শনদচর
“EMIS সিস্টেস্টে ররশজদেিন িংক্রান্ত সনস্টদ েসশকা” দদখা দেস্টে পাস্টর।
প্রশেষ্ঠাদনর কযাদেগশর “Madrasa/Technical” হদ “Madrasa/Technical” শনে িাচন
করদে হদে এেিং ফরমটি পূরণ করদে হদে।
এই ফরদম িক েথ্য প্রোদনর পর “NEXT” োেদন শিক কদর “STEP 2” প্রদেি করদে হদে।

STEP 2
এখাদন আদেেনকারীর কযাোগশর শিক্ষক/ অযাম্বাস্যাির শিক্ষক হদ ো শিদ ক্ট করদে হদে।
আদেেনকারীর কযাোগশর “টিচাি ি রেশনিং কদ জ এর শিক্ষক” হদ শিফল্ট শহদিদে “TTC” প্রেশিিে হদে।
আদেেনকারীর কযাোগশর “উপদজ া একাদিশমক সুপারভাইজার” হদ শিফল্ট শহদিদে “Upazila
Academic Supervisor” প্রেশিিে হদে।
আদেেনকারী রজ া না শক উপদজ া পর্ িাদের প্রশিক্ষক হদে চান ো শনে িাচন করদে হদে। প্রশেষ্ঠাদনর
রজ া/উপদজ া অনুর্ােী রজ া/উপদজ া শিফল্ট শহদিদে প্রেশিিে হদে।
োরপর রর্ শেষদের প্রশিক্ষক হদে ইচ্ছুক ো শনে িাচন করদে হদে। এদক্ষদে শেষে েন্টন গাইি াইন অনুর্ােী
প্রশেষ্ঠান প্রধান কর্তক
ি িিংশিষ্ট শিক্ষকদক রর্ শেষদে মদনানেন রেো হদেদে ো শনে িাচন করদে হদে।

োরপর ফরদম েথ্য প্রোন কদর কযাপচা পূরণ কদর “Submit” োেদন শিক কদর আদেেন িম্পন্ন করদে
হদে।

এখাদন কযাপচা পূরণ কদর
“Enter/Tab” চাপদে হদে

“োধ্যসেক ও উচ্চ সশক্ষা অসিদপ্তস্টরর আওোিীন সশক্ষা প্রসেষ্ঠাস্টনর (স্কুল, কস্টলজ, স্কুল এন্ড কস্টলজ)
সশক্ষক-কেেচারীগস্টের EMIS সিস্টেস্টে ররশজদেিন িংক্রান্ত সনস্টদ েসশকা”
EMIS সিস্টেস্টে পূস্টে ে ররশজদেিনকৃে অথো এমশপওভূক্ত অথো িরকাশর শিক্ষক র্াদের েথ্য পূদে ি অন্তভূিক্ত
করা হদেদে রি িমস্ত িরকাশর-রেিরকাশর শিক্ষক কমিাচাশরর েথ্য emis.gov.bd ওস্টেেিাইস্টের “দপাে িা ”
/ “Portal”রমনুদে শিক কদর রেখা র্াে।

পূস্টে ে ররশজদেিনকৃে অথো এমশপওভূক্ত অথো িরকাশর শিক্ষক র্াদের েথ্য পূদে ি অন্তভূিক্ত করা হদেদে রি িমস্ত
িরকাশর-রেিরকাশর শিক্ষকদের পূনরাে ররশজদেিন করার েরকার নাই।
প্রশেষ্ঠাদন শেশধদমাোদেক শনদোগপ্রাপ্ত রর্ িমস্ত শিক্ষদকর েথ্য EMIS িাোদেইদজ নাই োদেরদক ররশজদেিন
কদর EMIS শিদেদম অন্তর্ভিক্ত হদে হদে।
রেিরকাশর শিক্ষা প্রশেষ্ঠাদনর রক্ষদে এমশপওশেহীন শিক্ষকগণ প্রথদম emis.gov.bd শিদেদম ররশজদেিন
কদর প্রশেষ্ঠান প্রধান কর্তক
ি অনুদমােন করদে হদে। এমশপওর্ভক্ত শিক্ষকগদণর ররশজদেিন করার প্রদোজন নাই।
িরকাশর শিক্ষা প্রশেষ্ঠাদনর রক্ষদে রর্ িক শিক্ষকগদণর EMIS শিদেদম পূদে ি ররশজদেিন করা নাই োদের
প্রথদম emis.gov.bd শিদেদম ররশজদেিন কদর প্রশেষ্ঠান প্রধান কর্তক
ি অনুদমােদনর পর মাধ্যশমক উইিং
কর্তক
ি অনুদমােন করদে হদে।

এখাদন শিক কদর
ররশজদেিন করদে হদে

“োধ্যসেক ও উচ্চ সশক্ষা অসিদপ্তস্টরর আওোিীন সশক্ষা প্রসেষ্ঠাস্টনর (স্কুল, কস্টলজ, স্কুল এন্ড কস্টলজ)
প্রসেষ্ঠান প্রিানগে কর্তক
ে EMIS সিস্টেস্টে সশক্ষক-কেেচারীগস্টের ররশজদেিন অনুস্টোদন িংক্রান্ত
সনস্টদ েসশকা”
প্রসেষ্ঠান প্রিানগেস্টক অনলাইস্টন EMIS িফেওেযাস্টর (emis.gov.bd) প্রসেষ্ঠাস্টনর ইউজার আইসি
(EIIN) ও পািওোি ে সদস্টে লগ-ইন কস্টর HRM েসিউস্টল প্রস্টেশ কস্টর েথ্য প্রদান করস্টে হস্টে।

এখাদন শিক কদর গ-ইন করদে হদে

গ-ইন করার পর “HRM” মশিউদ শিক করদে হদে।

োরপর সশক্ষক / কেেকেো-কেেচারীর ররশজদেিন অনুস্টোদস্টনর দেনুস্টে সিক করস্টে হস্টে।

পরেেী দপইস্টজ োসলকা দেস্টক ররশজদেিন অনুস্টোদস্টনর জন্য িংসিষ্ট সশক্ষক-কেোচাসরর েথ্য সিক কস্টর
অনুস্টোদন/োসেল করা োস্টে (স্টেিরকারী প্রসেষ্ঠাস্টনর দক্ষস্টে)। িরকারী প্রসেষ্ঠাস্টনর দক্ষস্টে ররশজদেিনটি
ফস্টরাোি ে/োসেল করা োস্টে, ফস্টরাোি েকৃে ররশজদেিন োধ্যসেক ও উচ্চ সশক্ষা অসিদপ্তস্টরর মাধ্যশমক উইিং কর্তক
ে
অনস্টোদন করা হস্টে।
এখাদন শিক করদে হদে

দেিরকারী প্রসেষ্ঠাস্টনর দক্ষস্টে এখাদন
শিক কদর অনুস্টোদন করা োস্টে

িরকারী প্রসেষ্ঠাস্টনর দক্ষস্টে এখাদন শিক
কদর ফস্টরাোি ে করা োস্টে

অনুস্টোদস্টনর পর িংসিষ্ট সশক্ষক-কেোচাসরর ররশজদেিন প্রসক্রো িম্পন্ন হস্টে এেং োর েথ্য “স্টপাে োল” এ দদখা
োস্টে।

এ িংক্রান্ত কাসরগসর িেস্যার দক্ষস্টে EMIS দিস্টলর দফিবুক দপজ
( www.facebook.com/emis.dshe ) -এ িহােো পাওো োস্টে।

