IPEMIS

ব্যবহা রের নি র্দেশিকা
প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষ কের জন্য

সূচিপত্র

নি র্দেশিকাটি তে কী কী আ ছে

সি স্টেম সহায়ক
কীভা বে ইউজার অন বো র্ডকরা হ বে
কীভা বে সাইন ইন এবং সাইন আউট করব
কীভা বে ইউজা রের তথ্য আপ ডেট করব
কীভা বে পাসওয়া র্ডপ রিব র্তন করব
পাসওয়া র্ডভুলে গে লে কী করব
সি স্টে মের ভাষা কীভা বে প রিব র্তন করব
সাইড মেনু
র বিস্তা রিত

৫
৭
৯
১১
১৪
১৬
১৮
১৯

সহকারী শিক্ষ কের জন্য নি র্দেশিকা
ড্যাশ বো র্ডেকী কী আ ছে
প্রোফাইল আপ ডেট করব কীভা বে

২১

প্রধান শিক্ষ কের জন্য নি র্দেশিকা
ড্যাশ বো র্ডেকী কী আ ছে
শিক্ষক তথ্য ব্যবস্থাপনা
বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা র্থীর সারাংশ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা
প্রোফাইল আপ ডেট

২৭

২৩
২৪

২৯
৩২
৪১
৪৭
৫২

সূচিপত্র

নি র্দেশিকাটি তে কী কী আ ছে

শুমা রি ব্যবস্থাপনা
শুমা রি কী এবং কেন প্র য়োজনীয়
শুমা রির সারাংশ
বিদ্যাল য়ের তথ্য
শিক্ষা র্থীর তথ্য
শিক্ষক/ শি ক্ষিকার তথ্য
রি ভিউ, সাব মিট এবং অনুমোদন

৫৪
৫৪
৫৫
৫৭
৭৬
৮০
৮৩

বই বিতরণ ব্যবস্থাপনা
স্বয়ং ক্রিয় চা হিদা জমা দেওয়া
চা হিদার তা লিকা

৯০
৯০
৯১

আ বেদ নের তা লিকা
পে ন্ডিং আ বেদন সমূহ
আ বেদন সমূহের ই তিহাস
আমার আ বেদন সমূহ

৯২
৯২
৯৩
৯৪

সি স্টেম সহায়ক

পু
রো সি স্টেম জু
ড়ে কিছু
সাধারণ বিষয় অনু
সরণ করা হ য়ে ছে যা এখা নে আপনা দের সু
বিধা

র্থেআ লোচনা করা হ লো

ইনপু
ট ফিল্ড

টেক্সট ফিল্ড- এমন ফি ল্ডে আপ নি টাইপ ক রে আপনার তথ্য লিখ তে পার বেন।

ড্রপডাউন- এই তীর চি হ্নে ক্লিক কর লে একটি তা লিকা আস বে, যা থে কে আপনার প্র য়োজনীয় তথ্য


রুন

নি াচন
র্ব
ক

নি াচন
র্ব
কর তে পার বেন।

ডেইট পিকার- এখা নে ক্লিক ক রে আপ নি তা রিখ লিখ তে কিংবা ক্যা লেন্ডার থে কে তা রিখ সি লেক্ট কর তে পার বেন।

তা রিখ

রুন

আপ লোড কর তে বাটনটি ক্লিক ক

আপ লোড

আপ লোড- এখা নে
আপ লোড বাট নে

অপশন

১

অপশন

২

অপশন

৩

বি ভিন্ন ফাই লের বা ডকুমে ন্টের ছ বি বা স্ক্যান করা ক পি সি স্টে মে আপ লোড কর তে পার বেন।  
ক্লিক ক রে আপনার প্র য়োজনীয় ফাইলটি নি াচন
র্ব
করুন। আপনার ফাইলটি আপ লোড হ য়ে যা বে।
ক্লিক ক রে আপ নি

চেক বক্স- খা লি বক্সগু লি তে ক্লিক কর লে সি লে ক্টেড হ য়ে টিক চি হ্নিত হ য়ে যা বে। একা ধিক অপশন নি াচ
র্ব নের জন্য এই মা ল্টিপল

সি লেক্ট চেক বক্সগু লো ব্যবহার করা হ য়ে ছে।

৫

সি স্টেম সহায়ক

ডায়লগ বক্স বা পপ-আপ

মে সেজ (সফলভা বে কাজ সম্পন্ন হ লে)

কোন তথ্য সং যোজন, বি য়োজন, এ ডিট, শুমা রি জমা

কোন কা

দেওয়া, পু
স্ত কের চা হিদা জমা দেওয়া ইত্যা দির

মে সেজ দেখা নো হ বে, যা তে লেখা থাক বে আপনার

প্র ক্রিয়ায় জমা দেওয়ার পর নি শ্চিত কর তে স্ক্রী নে
এমন ছোট একটি বক্স আস বে। এখান থে কে নি শ্চিত
বা বা তিল করা যে তে পা রে।

৬

সা ক্সেস

র্যসফলভা বে সম্পন্ন হ লে স্ক্রি নে এমন


কাজটি সফল হ য়ে ছে।

এরর

মে সেজ(কা

কোন কা

র্য
ক্র মে

কোথাও

কোন ভু
ল হ লে)

র্যসফলভা বে সম্পন্ন না হ লে স্ক্রি নে এমন


মে সেজ দেখা নো হ বে, যা তে লেখা থাক বে আপনার
কাজটি সফল হয় নি।

ইউজার অন- বো

র্ডি
ং

প্রথম বা রের মত সি স্টেমটি ব্যবহা রের জন্য ব্যাবহারকারী কে অন বো র্ডহ য়ে নি তে হ বে

ব্যবহারকারীর ই মেইল অথবা ফোন
নম্বর টাইপ করুন।
ব্যবহারকারীর ডিফল্ট পাসওয়া র্ডটি
টাইপ করুন।
“সাইন ইন করুন” বাট নে ক্লিক 

করুন।

লগইন করার পর আপনা কে নতু
ন  
একটি স্ক্রিন এ স্বাগতম জানা নো হ বে।

“শুরু করুন” বাট নে ক্লিক ক রে
অ্যাকাউন্ট তথ্য আপ ডেট করুন।

৭

ইউজার অন- বো

র্ডি
ং

আরাফাত

ধানম ন্ডি গভঃ প্রাইমা রি বিদ্যালয়

জাহানারা বেগম

শ র্তসমূ
হ মে নে নতু
ন পাসওয়া র্ডটাইপ
করুন এবং পু
নরায় টাইপ ক রে
পাসওয়া র্ডটি নি শ্চিত করুন। অতঃপর

নিরাপত্তা প্রশ্নসমূ
হ নি র্ব
াচন ক রে জমা


“সাইন ইন” বাট নে ক্লিক করুন।

দিন। 

"চা লি য়ে যান" বাট নে ক্লিক করুন।   
এই ধা পে নিরাপত্তা প্রশ্নসমূ
হ নি র্ব
াচন করা এবং উত্তর দেওয়া প্র য়োজনীয়। লগ ই নের পেই জে ভুলে যাওয়া পাসওয়া র্ডপু
নরুদ্ধা রের সম য়ে পু
নরায় প্রশ্নগু লোর যে কোনটির
সঠিক উত্তর ইনপু
ট দি তে পার লেই সি স্টেম ইউজার কে আই ডে ন্টিফাই কর তে পার বে এবং নতু
ন পাসওয়া র্ড সেট করার অনু
ম তি দে বে।

৮

সাইন ইন এবং সাইন আউট

ব্যবহারকারীর ই মেইল অথবা ফোন
নম্বর টাইপ করুন।
ব্যবহারকারীর পাসওয়া র্ডটি টাইপ
করুন।

“সাইন ইন” তথ্য ম নে রাখ তে চেক
বক্স এ ক্লিক করুন।

“সাইন ইন” বাট নে ক্লিক করুন।

৯

সাইন ইন এবং সাইন আউট
প্রধান শিক্ষক

ইউজা রের তথ্য আপ ডেট

সাইন আউট কর তে 

“সাইন আউট” বাট নে ক্লিক করুন।

১০

ইউজা রের তথ্য আপ ডেট
প্রধান শিক্ষক

ইউজা রের তথ্য আপ ডেট

ইউজা রের তথ্য আপ ডেট কর তে 

“ইউজা রের তথ্য আপ ডেট”
বাট নে ক্লিক করুন।

১১

ইউজা রের তথ্য আপ ডেট
প্রধান শিক্ষক

ইউজা রের তথ্য আপ ডেট

প্রধান শিক্ষক
Afzal karim
আফজাল ক রিম

প্রোফাইল তথ্য আপ ডেট 

ক রে সংরক্ষণ করুন অথবা 

বা তিল করুন।

সি স্টে মে ইউজার নি জের প্রোফাইল আপ ডেট বা হালনাগাদ কর তে পার বেন।
* চি হ্নিত ফিল্ডগু লো পূরণ করা আবশ্যক।
মোবাইল নম্বর এবং ই মেইল এ ড্রেস প রিব র্তন নিরাপদ কর তে আপনার মোবাইল অথবা ই মেই লে সি কিউ রিটি কোড
পাঠা নো হ বে, যা দি য়ে আপনার নতুন মোবাইল নম্বর কিংবা ই মেইল এ ড্রেস নি শ্চিত করা হ বে
১২

ইউজা রের তথ্য আপ ডেট

নতু
ন মোবাইল নম্বরটি টাইপ ক রে
“চা লি য়ে যান" বাট নে ক্লিক করুন।

মোবাইল নম্বর/ই মেইল এ ড্রেস আপ ডেট

নতু
ন মোবাইল এ প্রে রিত ৫ ডি জি টের
ওটি পি টাইপ ক রে “চা লি য়ে যান”
বাট নে ক্লিক করুন।

ড্যাশ বো র্ডএ ফি রে যে তে
“ড্যাশ বো র্ডে ফি রে যান" বাট নে ক্লিক
করুন।

শুধু
মাত্র মোবাইল নম্বর অথবা ই মেইল এ ড্রেস প রিব র্তনের ক্ষে ত্রে এই “টুফ্যাক্টর অ থে ন্টি কেশন” প্র ক্রিয়া প্র যোজ্য হ বে।
১৩

পাসওয়া র্ডপ রিব র্তন
প্রধান শিক্ষক

ইউজার নি জের প্রোফাইল থে কে পাসওয়া র্ডপ রিব র্তন কর তে পার বেন।

১৪

পাসওয়া র্ডপ রিব র্তন কর তে 

“পাসওয়া র্ডপ রিব র্তন করুন ”
বাট নে ক্লিক করুন।

পাসওয়া র্ডপ রিব র্তন

আপনার ব র্তমান পাসওয়া র্ডটি টাইপ
করুন। স্ক্রি নের নি চের “চা লি য়ে যান"
না মের বাট নে ক্লিক করুন।

শ র্তসমূহ মে নে নতুন পাসওয়া র্ডটাইপ
করুন এবং পু
নরায় টাইপ ক রে
পাসওয়া র্ডটি নি শ্চিত করুন। 

স্ক্রি নের নি চে “নতুন পাসওয়া র্ড
সংরক্ষণ করুন” বাট নে ক্লিক কর লে
আপনার নতুন পাসওয়া র্ডসফলভা বে
প রিব র্তিত হ য়ে যা বে।

১৫

পাসওয়া র্ডভুলে গি য়ে ছেন?

পাসওয়া র্ডভুলে গে লে "পাসওয়া র্ডভুলে  
গি য়ে ছেন ?" বাট নে ক্লিক করুন।

১৬

পাসওয়া র্ডভুলে গি য়ে ছেন?

আপনার ই- মেইল ঠিকানা/ মোবাইল

আপনার মোবাইল/ই- মেই লে এ প্রে রিত 

আপনার নিরাপত্তা প্রশ্নটি নি র্ব
াচন ক রে 


শ র্তসমূ
হ মে নে নতু
ন পাসওয়া র্ডটাইপ  

নম্বর প্র বেশ করুন।

৫ ডি জি টের ওটি পি লি খে “চা লি য়ে যান”  

আপনার উত্তর লিখু
ন এবং  

করুন এবং পু
নরায় টাইপ ক রে  

বাট নে ক্লিক করুন।

"চা লি য়ে যান” বাট নে ক্লিক করুন।

পাসওয়া র্ডটি নি শ্চিত করুন। অতঃপর  
"চা লি য়ে যান" বাট নে ক্লিক করুন।   

৩য় ধা পে, ৬ নম্বর পৃ
ষ্ঠায় উ ল্লে খিত নিরাপত্তা প্রশ্নগু লোর কোন একটির উত্তর দি তে হ বে। এই উত্তর আপনার আ গের উত্ত রের সা থে

মিল লেই কেবল প রের ধা পে যে তে পার বেন।
১৭

ভাষা প রিব র্তন
প্রধান শিক্ষক

এই টগল বাট নে ক্লিক ক রে 

সি স্টে মের জন্য বাংলা বা 

ইং রে জি ভাষা নি র্বাচন

করুন।

১৮

সাইড মেনু
সি স্টে মে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক লগ ইন করার পর পৃথক অপশন পা বেন। অপশনগু লো বা মের সাইড মেনুতে দেখা যা বে এবং এই
সাইড মেনুথে কেই সি স্টে মের বি ভিন্ন ম ডিউল ব্যহার করা যা বে।
প্র তিটি ম ডিউ লের বিস্তা রিত এই বই য়ে ক্রমান্ব য়ে ব্যাখ্যা করা হ বে।
প্রধান শিক্ষ কের সাইড মেনু

সহকারী শিক্ষ কের সাইড মেনু

প্রধান শিক্ষক সাইড মেনুতে নি চের ম ডিউলগু লো পা বেন
ড্যাশ বো র্ড

আ বেদ নের তা লিকা

শিক্ষক ব্যবস্থাপনা

বিদ্যাল য়ের তথ্য

প্রোফাইল আপ ডেট

শিক্ষা র্থীর সারাংশ

বা ক
র্ষি শুমা রি

বা ক
র্ষি পাঠ্যপু
স্তক বিতরণ

সহকারী শিক্ষক সাইড মেনুতে নি চের
প্রোফাইল আপ ডেট

ফিচ

ারগু লো পা বেন

ড্যাশ বো র্ড

প্রোফাইল আপ ডেট

কিছুম ডিউ লের না মের পা শে এই তীর চিহ্নটি র য়ে ছে, 

তা তে ক্লিক কর লে ম ডিউলটি নি চে ব র্ধিত হ বে এবং 

সেখা নে বিদ্যমান কা জের তা লিকা দেখা যা বে

১৯

সহকারী শিক্ষ কের জন্য নি র্দেশিকা

ড্যাশ বো র্ড
ড্যাশ বো

ী শিক্ষ কের ড্যাশ বো

সহকার

র্ড

র্ডে
র স্ক্রী নে কোন তথ্য লেখা যায় না বা এ ডিট করা যায় না।
ড্যাশ বো

র্ডেসহকারী শিক্ষকগন নিজ

নিজ ক রত
র্ম
বিদ্যাল য়ের গুরুত্বপূর্ন
তথ্য উপাত্ত বি ভিন্ন প্রকা রের গ্রাফ ও
প্রোফাইল আপ ডেট

চা

র্টে
র মাধ্য মে দেখ তে পা বেন।

বিদ্যাল য়ের তথ্য কতটু
কুপূ
রণ করা
হ য়ে ছে, এখা নে বৃ
ত্তাকা রে শতাং শে

দেখা নো হ য়ে ছে।

বিদ্যাল য়ের অবস্থা দেখা নো হ য়ে ছে। 

যেমন-স ক্রিয় বা নি ষ্ক্রিয়।

উ সের মাধ্য মে পেই জের নি চে
নাম লে, অথবা কী বো র্ডে বাটনটি
চাপ লে এই পেই জে বিদ্যাল য়ের
আরও তথ্য দেখা যা বে।
মা

ড্যাশ বো র্ডে বিদ্যাল য়ের
তথ্য আ ছেঃ

যে সকল

অবকাঠা মোগত তথ্য

ত্রের তথ্য
ওয়াশব্লক/টয় লেট সম্প

র্কিত তথ্য

আই সিটি সরঞ্জাম সম্প

র্কিত তথ্য

আসবাবপ

বা মের সাইড মেনু
র “ড্যাশ বো র্ড” লেখা অং শে ক্লিক কর লে সহকারী শিক্ষকগণ এই পেইজটি দেখ তে পার বেন।

শিক্ষক শিক্ষকার তথ্য
ছাত্র ছাত্রীর তথ্য

২৩

প্রোফাইল আপ ডেট

সহকারী শিক্ষ কের তথ্য

সহকারী শিক্ষকগণ নিজ নিজ তথ্য এই পেই জে দেখ তে পার বেন এবং তথ্য আপ ডেট কর তে পার বেন।
প্রোফাইল আপ ডেট

শিক্ষ কের তথ্য কতটুকুপূরণ করা হ য়ে ছে,
এখা নে বৃত্তাকা রে শতাং শে দেখা নো হ য়ে ছে।
শিক্ষক নি জের আই ডি, নাম, পদবী, ক র্মরত
স্কুলের নাম- এই অং শে দেখ তে পা বেন
শিক্ষ কের তথ্যা দি বি ভিন্ন ভা গে এই
কা র্ডগু লোয় ভাগ করা থাক বে। কা র্ডে ক্লিক
কর লে নি চে সরাস রি সেই ত থ্যের অং শে

নি য়ে যাওয়া হ বে।
কোন ভা গের তথ্য কতখা নি পূরণ করা
হ য়ে ছে, তা খ করা থাক বে।
বি আপ লো করা যা বে এখান কে
উ ল্লে

ছ

বা র সাই নুর “আমার তথ্য দেখুন” লেখা অং শে ক্লিক কর লে সহকারী শিক্ষকগণ এই
ই
দেখ
তে
পার
বেন।
২৪
মে

পে জটি

ড মে

 


ড

থে

তথ্যা দি হালনাগাদ নি শ্চিত কর তে “চা লি য়ে
যান” বাট নে ক্লিক করুন।
তথ্য প রিব র্তনগু লো সংরক্ষণ ক রে রাখ তে
এই বাট নে ক্লিক করুন।

প্রোফাইল আপ ডেট

সহকারী শিক্ষ কের তথ্য

আ গের পেই জে দেখা নো “ শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ” কা র্ডে ক্লিক কর লে সি স্টেম সরাস রি নি চে এই অং শে নি য়ে আস বে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা, পো স্টিং,
প্র শিক্ষণ ইত্যা দির ক্ষে ত্রে
একা ধিক তথ্য যোগ কর তে এই
“+” বাট নে ক্লিক ক রে যত
সংখ্যক কা র্ডপ্র য়োজন তা
সং যোজন করা যা বে।
উদাহরণস্বরূপ, এখা নে এস এস

সি এর ত থ্যের জন্য একটি কা র্ড
র য়ে ছে। এভা বে এইচ এস সি,
ব্যা চেলর ডিগ্রী ইত্যা দি প্র তিটির
তথ্য সং যোজ নের জন্য “+”
বাট নে ক্লিক ক রে কা র্ড যোগ
করা যা বে।
প্র তি সেশা নে আপ ডেট করা
ত থ্যের পা শে এই “সদ্য
হালনাগাদকৃত” ট্যাগটি দেখা বে
সরাস রি ফ রর্মে উপ রে চ লে যে তে
এই বাট নে ক্লিক করুন।
“পরব র্তী ধাপ” এ ক্লিক ক রে প রের ধা পে এ গি য়ে যান।
প রিব র্তনগু লো ড্রাফট ক রে রাখ তে পা রেন। সে ক্ষে ত্রে আপনার আপ ডেট সাব মিট হ বে না। সাব মিট কর তে পরব র্তী ধা পে যে তে হ বে।

সি স্টেমটির বি ভিন্ন ফ র্মেবি ভিন্ন
প্রকা রের ডকুমেন্ট বা ফাইল

যেমন সা র্টিফি কে টের ক পি,
এনআই ডি এর ক পি ইত্যা দি
আপ লোড করার জন্য এই
রক মের আপ লোড বাটন দেখা
যা বে। আপ লোড কর তে এই
বাট নে ক্লিক করুন।

২৫

প্রোফাইল আপ ডেট

সহকারী শিক্ষ কের তথ্য

আপ লোডকৃত ছ বি এ ডিট কর তে
হ লে এখা নে ক্লিক করুন
প্র তিটি সেকশা নের কোন তথ্য
প রিব র্তন কর তে হ লে এখা নে

ক্লিক করুন
প্রোফাই লের তথ্য আপ ডে টের পর রি ভিউ পেইজ দেখা বে, তথ্য সঠিক কীনা যাচাই এর জন্য। তথ্য সঠিক থাক লে পেই জের নি চে “সাব মিট”
বাট নে ক্লিক করুন।

২৬

প্রধান শিক্ষ কের জন্য নি র্দেশিকা

ড্যাশ বো র্ড

প্রধান শিক্ষ কের ড্যাশ বো র্ড

ড্যাশ বো র্ডের স্ক্রী নে কোন তথ্য লেখা যায় না বা হালনাগাদ করা যায় না।
প্রধান শিক্ষক নিজ বিদ্যাল য়ের বি ভিন্ন তথ্য
ড্যাশ বো র্ডে টে বিল এবং চা র্টের আকা রে 

দেখ তে পা বেন।
ড্যাশ বো র্ডের শুরু তেই চলমান শুমা রির
অথবা পাঠ্যপু
স্তক বিতর নের সময়সীমা 

দেখা নো হ বে। আপনার রি পো র্টজমা

দেওয়া না হ য়ে থাক লে রি পো র্টটি 

“জমা দেওয়া হয় নাই” হ য়ে থাক বে।

জমা দেওয়া হ য়ে গে লে এবং অনুমো দিত
হ য়ে গে লে “অনুমো দিত” দেখা নো হ বে। 

ড্যাশ বো র্ডে বিদ্যাল য়ের যে সকল
তথ্য আ ছেঃ
অবকাঠা মোগত তথ্য
আসবাবপ ত্রের তথ্য
ওয়াশব্লক/টয় লেট সম্প র্কিত তথ্য
আই সিটি সরঞ্জাম সম্প র্কিত তথ্য
শিক্ষক শিক্ষকার তথ্য
ছাত্র ছাত্রীর তথ্য
বা মের সাইড মেনু
র “ড্যাশ বো র্ড” লেখা অং শে ক্লিক কর লে প্রধান শিক্ষকগণ এই পেইজটি দেখ তে পার বেন।

২৯

ড্যাশ বো র্ড

প্রধান শিক্ষ কের ড্যাশ বো র্ড

স্কু
ল ড্যাশ বো র্ডেপ্রধান শিক্ষকগন নিজ নিজ বিদ্যাল য়ের গুরুত্বপূর্নতথ্য উপাত্ত বি ভিন্ন প্রকা রের গ্রাফ ও চা র্টের মাধ্য মে দেখ তে পা বেন।
উদাহরণস্বরূপ এখা নে ড্যাশ বো র্ডে“ছাত্র
ছাত্রীর তথ্য” অংশটি দেখা নো হল

জা তিগত গোষ্ঠী ভে দে এবং বি শেষ চা হিদা
সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর সংখ্যা তা লিকা আকা রে

দেখা নো হ য়ে ছে
ছাত্র ছাত্রীর জেন্ডার ভি ত্তিক তথ্য পাই চা র্টে
দেখা নো হ য়ে ছে
প্র তি ক্লা সের জেন্ডার প রিসংখ্যান লাইন
গ্রা ফে দেখা নো হ য়ে ছে
প্রাক প্রাথ মিক থে কে প্রথম শ্রেণী তে

শিক্ষা র্থী ভ র্তির প রিসংখ্যান পাই চা র্টে

দেখা নো হ য়ে ছে
প্র তি ক্লা সের ছাত্র-ছাত্রীর প রিসংখ্যান বার
চা র্টে দেখা নো হ য়ে ছে

৩০

ড্যাশ বো র্ড

প্রধান শিক্ষ কের ড্যাশ বো র্ড

ড্যাশ বো র্ডের স্ক্রী নে কোন তথ্য লেখা যায় না বা হালনাগাদ করা যায় না।
ড্যাশ বো র্ডের কা র্ডগু লোর উপর
মাউজ নি লে এই আইকন দেখা
যা বে। এই আইক নে ক্লিক কর লে

নি র্দিষ্ট রেজাল্টটি ডাউন লোড
করা যা বে।

ডা নে বা মের এই তীর চিহ্নগু লোয়
ক্লিক কর লে কা র্ডের আরও তথ্য

দেখা যা বে।

৩১

শিক্ষক তথ্য ব্যবস্থাপনা

অ্যাডভান্সড ফিল্টার

অ্যাডভান্সড ফিল্টার ব্যবহার ক রে বিভাগ, জেলা ইত্যা দি উ ল্লে খিত ফিল্ড অনু
যায়ী শিক্ষ কের তা লিকা ফিল্টার করা যা বে।
এখা নে ক্লিক কর লে 

ফিল্টা রের এই বারটি আস বে
এই ফিল্ডগু লি প রিব র্তন করা 

যা বে না
এই ফিল্ডগু লি প রিব র্তন করা 

যা বে
উদাহরণ স্বরূপ, শিক্ষাগত 

যোগ্যতা অনু
যায়ী শিক্ষ কের 

তা লিকা দেখ তে চাই লে এই 

ড্রপডাউ নে ক্লিক করুন এবং 

ডি গ্রি নি াচন
র্ব করুন। এখা নে

উদাহর ণে স্নাতক দেখা নো 

হ য়ে ছে।
অ তি রিক্ত ফিল্টার সমূহ পে তে “অ তি রিক্ত ফিল্টার দেখু
ন” এ ক্লিক করুন।
বিদ্যাল য়ের বিভাগ, জেলা, বিদ্যাল য়ের নাম ইত্যা দি ফিল্টার প রিব র্তন করা যা বে না, কারন প্রধান শিক্ষক শুধু
মাত্র তাঁর নিজস্ব বিদ্যাল য়ের
তথ্যা দি দেখ তে পার বেন।

ফিল্টার এপ্লাই কর তে 

“ ফিল্টার করুন” বাট নে ক্লিক

করুন
ফিল্টার মু
ছ তে এই বাট নে 

ক্লিক করুন

৩২

শিক্ষক তথ্য ব্যবস্থাপনা

শিক্ষ কের তা লিকা দেখু
ন

প্রধান শিক্ষকগণ তা দের অধীনস্থ বিদ্যাল য়ের শিক্ষক দের তথ্য উপাত্ত দেখ তে পা রেন, আপ ডেট এবং দা য়িত্ব বরাদ্দ কর তে পার বেন।

“ম্যা নেজ” বাট নে ক্লিক 

কর লে এই অপশনগু লোর 

তা লিকা পা বেন।
শিক্ষ কের অবস্থা দেখা নো 

হ য়ে ছে।

যেমন- স ক্রিয়, পে ন্ডিং, 

টার মি নে টেড।
শিক্ষ কের প্রোফাইল দেখ তে 

তাঁর না মে ক্লিক করুন।
প্রধান শিক্ষক সাইড মেনু
র “ শিক্ষক ব্যবস্থাপনা” থে কে “ শিক্ষ কের তা লিকা” দেখ তে পার বেন।
প্রধান শিক্ষক এখান থে কে তাঁর নিজ বিদ্যাল য়ের শিক্ষ কের তা লিকা দেখ তে পা রেন এবং শিক্ষ কের না মে ক্লিক ক রে শিক্ষ কের প্রোফাইল দেখ তে
পা রেন।
ম্যা নেজ তা লিকায় অপশনগু লো ক্লিক ক রে শিক্ষ কের তথ্য, তথ্য আপ ডেট , চাক রির অবস্থা দেখু
ন অথবা প্রধান শিক্ষ কের দা য়িত্ব বরাদ্দ করুন।
প্রধান শিক্ষ কের দা য়ি ত্বে বরা দ্দের ক্ষে ত্রে ব র্তমান প্রধান শিক্ষ কের স্ট্যাটাস “টার মি নে টেড” হওয়া প্র য়োজন। ব র্তমান প্রধান শিক্ষক দা য়ি ত্বে বহাল
থাক লে নতুন শিক্ষক কে প্রধান শিক্ষ কের দা য়িত্ব বরাদ্দ করা যা বে না।

৩৩

শিক্ষক তথ্য ব্যবস্থাপনা

শিক্ষ কের তথ্য দেখু
ন

কোন নি র্দিষ্ট শিক্ষ কের না মে ক্লিক কর লে অথবা “ম্যা নেজ” মেনুথে কে “ শিক্ষ কের তথ্য দেখু
ন” সি লেক্ট কর লে শিক্ষ কের প্রোফাইল দেখা যা বে।
মো: শ হিদু
ল ইসলাম

জেলা শিক্ষা অ ফিসার

শিক্ষ কের আই ডি, নাম, পদবী,

বিদ্যাল য়ের নাম এবং শিক্ষ কের

প্রোফাই লের তথ্য কতখা নি পূরণ
করা হ য়ে ছে তা এই বা রে দেখা নো
হ বে।
শিক্ষ কের ছ বি আপ লোড করা হ লে
এখা নে প্রোফাইল ছ বি দেখা নো
হ বে।
কোন ভা গের তথ্য কতখা নি পূরণ
করা হ য়ে ছে, তা উ ল্লেখ করা
থাক বে।
এই পেই জে তথ্যগু লো কেবল দেখা
যা বে। তথ্য এ ডিট বা প রিব র্তন
কর তে হ লে “আপ ডেট করুন”
বাট নে ক্লিক কর তে হ বে।

আপ ডেট কর তে এই বাট নে ক্লিক
করুন
পূবর্ব র্তী পষ্ঠৃ ায় ফি রে
বাট নে ক্লিক করুন
* চি হ্নিত ফিল্ডগু লি পূরণ করা আবশ্যক

৩৪

যে তে এই

শিক্ষক তথ্য ব্যবস্থাপনা

শিক্ষ কের তথ্য আপ ডেট করুন

শিক্ষ কের তথ্য আপ ডেট কর তে হ লে এই পেজ থে কে করা যা বে।
মো: শ হিদু
ল ইসলাম
জেলা শিক্ষা অ ফিসার

তথ্যা দি বি ভিন্ন ভা গে ভাগ করা
হ য়ে ছে। কোন ভা গের না মে ক্লিক
কর লে নি চে সেই অং শে সরাস রি
যাওয়া যা বে।

এখা নে শিক্ষ কের প্রোফাইল ছ বি

আপ লোড করা যা বে।
এসব ফি ল্ডে প্র য়োজনীয় তথ্যা দি
আপ ডেট করা যা বে।

আপ ডেট বা তিল কর তে এই বাট নে
ক্লিক ক রে পূব
র্ব র্তী পেই জে যাওয়া
যা বে।

পরব র্তী ধা পে যে তে এই বাট নে

ক্লিক করুন।
আপ ডেট ড্রাফট কর তে এখা নে

ক্লিক করুন।

৩৫

শিক্ষক ব্যবস্থাপনা
শিক্ষ কের তথ্য আপ ডেট পেই জে নি চে স্ক্রল কর তে থাক লে এরকম ত থ্যের অংশ দেখা যা বে
মো: শমো:
হিদু
ইসলাম
শলহিদু
ল ইসলাম
জেলা শিক্ষা অ ফিসার

ত থ্যের এই ব্লকটি মুছে ফেল তে
এখা নে ক্লিক করুন
এই ফিল্ডগু লো তে প্র য়োজনীয়
তথ্য লিখু
ন
আরও একজন সন্তা নের তথ্য

যোগ কর তে এখা নে ক্লিক করুন।
এভা বে একা ধিক সন্তা নের তথ্য

যোগ কর তে পার বেন।
তথ্য আপ ডেট বা তিল কর তে
এখা নে ক্লিক করুন
ত থ্যের আপ ডেট সমূ
হ ড্রাফট
ক রে রাখ তে এই বাট নে ক্লিক
করুন
পরব র্তী ধা পে যে তে এই বাট নে

ক্লিক করুন

সরকা রি বিদ্যাল য়ের

া

া
নি চে “সাব মিট” এ

তথ্য প রিব র্ত
ন কর র পর “পরব

ই জের

পে

আপ নি প রিব র্ত
নগু

।

া

া

া

া

া

া

র্তী ধ প” ব টন ক্লিক কর র পর

।

সব তথ্য ঠিক আ ছে

া া াই কর তে

কিন য চ

া

প্রেরন কর হ বে

ই

া ো

। া াই ক রে


রি ভিউ পে জ দেখ ন হ বে য চ

ক্লিক করুন

লো কর তে চান

া া

কিন ত

নি শ্চিত কর তে, একটি

মোডাল

া সাম নে আস বে। মোডা লের “ নি শ্চিত করুন” বাটনটি


স্ক্রিন আপন র

ক্লিক করুন

সফলভা বে তথ্য আপ ডেট হ লে আপনার

৩৬

ুমোদ নের জন্য

শিক্ষকগ ণের তথ্য আপ ডেট কর হ লে ত উ তন
র্ধ
শিক্ষ ক ক
র্ম র্তর নিক টে অন

স্ক্রি নে একটি

সাফল্য

।

মে সেজ দেখ বেন

শিক্ষক ব্যবস্থাপনা

আপ ডেট করা তথ্য যাচাই করুন

পরব র্তী ধা পে ক্লিক করার পর তথ্য সঠিক কীনা যাচাই করার জন্য এই রি ভিউ পেইজ আস বে।
মো: শ হিদু
ল ইসলাম

এই পেই জের কোন তথ্য বা
ছ বি প রিব র্তন কর তে হ লে
এই “এ ডিট করুন” বাট নে

ক্লিক করুন।

সকল তথ্য যাচাই কর তে নি চে স্ক্রল করুন।

৩৭

শিক্ষক ব্যবস্থাপনা
পরব র্তী ধা পে ক্লিক করার পর তথ্য সঠিক কীনা যাচাই করার জন্য এই রি ভিউ পেইজ আস বে।
মো: শ হিদু
ল ইসলাম

আপ ডে টের পেই জে ফি রে

যে তে এই বাট নে ক্লিক করুন
তথ্যা দি যাচাই করা হ লে
সাব মিট কর তে হ লে এই

বাট নে ক্লিক করুন।

৩৮

শিক্ষক ব্যবস্থাপনা

নতুন শিক্ষক যোগ বা তৈ রি

বেসরকা রি বিদ্যাল য়ে নতুন শিক্ষক যোগ কর তে এই পেই জের তথ্য পূরণ কর তে হ বে।
নতুন শিক্ষ কের প্র য়োজনীয়
তথ্য যোগ দিন।

আরও নতুন শিক্ষক যোগ 

কর তে এখা নে ক্লিক করুন।

এখা নের তথ্যা দি সংরক্ষণ 

কর তে না চাই লে “বা তিল 

করুন” বাট নে ক্লিক করুন।

সকল তথ্য পূরণ ক রে নতুন 

শিক্ষক যোগ কর তে “সংরক্ষণ 

করুন” বাট নে ক্লিক করুন।
বেসরকারী বিদ্যাল য়ের শিক্ষক দের তথ্য এই প্র ক্রিয়ায় যোগ করা যা বে।
সরকারী বিদ্যাল য়ের শিক্ষক দের তথ্য টিচার রিক্রুট মেন্ট প্র ক্রিয়ার মাধ্য মে আপ ডেট হ বে।

৩৯

শিক্ষক তথ্য ব্যবস্থাপনা

শিক্ষ কের চাকরীর অবস্থা প রিব র্তন করুন

ম্যা নেজ বাট নের চাকরীর অবস্থা ম্যা নেজ মেন্ট লিঙ্ক এ ক্লিক কর লে এই পেই জে আস বে।
এই ড্রপডাউন থে কে চাকরীর
অবস্থা নি াচন
র্ব ক রে শিক্ষ কের
জন্য নতু
ন জব স্ট্যাটাস নি র্ধারণ
কর তে পা রেন

প রিব র্তন বা তিল কর তে এখা নে

ক্লিক করুন
চাকরীর অবস্থা প রিব র্তন নি শ্চিত
কর তে এই বাট নে ক্লিক করুন

সংরক্ষণ করুন

সরকা রি বিদ্যাল য়ের শিক্ষ কের জন্য উ র্ধতন ক র্মক র্তার অনুমোদ নের জন্য পাঠা নো হ বে।

৪০

বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা

বিদ্যাল য়ের তথ্য দেখু
ন

বিদ্যাল য়ের তথ্য কতটা পূরন 

করা হ য়ে ছে তা এখা নে 

দেখা নো হ য়ে ছে।
তথ্যাবলী বি ভিন্ন ভা গে ভাগ 

ক রে সাজা নো আ ছে।  
কতটুকুতথ্য পূরন করা 

হ য়ে ছে তা প্র তিটি ভা গের 

নি চে উ ল্লেখ করা হ য়ে ছে।
এই ইনপু
ট ফি ল্ডে 

প্র য়োজনীয় তথ্য পূরণ করুন।

তথ্য আপ ডে টের প রে রি ভিউ 

পেইজ দেখা বে।
সব তথ্য ঠিক থাক লে “পরব র্তী
ধাপ” বাট নে ক্লিক ক রে আপ ডেট 

নি শ্চিত কর বেন।

৪১

বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা

একা ডে মিক তথ্য

আ গের পেই জে “একা ডে মিক তথ্য” কা র্ডে ক্লিক কর লে এই পেই জে আস বেন।
আপনার বিদ্যাল য়ে যে যে 

শ্রে ণি তে পাঠদান করা হয়, 

সেসব শ্রে ণির না মের পা শে 

ক্লিক করুন।
আপনার বিদ্যাল য়ে যে যে 

মাধ্য মে পাঠদান করা হয়, 

তা দের না মের পা শে ক্লিক 

করুন
এই ড্রপডাউন থে কে আপনার

তথ্য নি াচন
র্ব করুন
পরব র্তী ধা পে যে তে এই 

বাট নে ক্লিক করুন
বা তিল করুন

আপনার তথ্য আপ ডেট ড্রাফট ক রে রাখ তে পা রেন। সে ক্ষে ত্রে আপ ডেটগু লো সাব মিট হ বে না। সাব মিট না হ লে তথ্য সি স্টে মে আপ ডেট হ বে না।

৪২

বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা

ভূমির তথ্য

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার পেই জে “ভূমির তথ্য” কা র্ডে ক্লিক কর লে এই পেই জে আস বেন।

এই নি র্দিষ্ট ভূমির তথ্য সি স্টেম
থে কে মুছে ফেল তে হ লে এই

ডি লিট বাট নে ক্লিক করুন

এখা নে ক্লিক ক রে ক্যা লেন্ডার 

থে কে রে জি স্ট্রি তা রিখ ইনপু
ট 

দিন

৪৩

বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা

আসবাবপ ত্রের তথ্য

আ গের পেই জে “আসবাবপ ত্রের তথ্য” কা র্ডে ক্লিক কর লে এই পেই জে আস বেন।

ড্রপডাউন থে কে
আসবাবপ ত্রের ধরন নি র্বাচন
করুন
অবস্থা অনু
যায়ী এই
ঘরগু লোয় আসবাবপ ত্রের
সংখ্যা লিখু
ন

আরও আসবাবপ ত্রের তথ্য

যোগ কর তে এই বাট নে

ক্লিক করুন

এরূপ ভূমি, ভবন, কক্ষ, টয় লেট, ওয়াশব্লক ইত্যা দি ত থ্যের ক্ষে ত্রেও একইভা বে তথ্য যোগ করা যা বে।

৪৪

বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা

রি ভিউ পেইজ

সাব মিট করার জন্য “পরব র্তী ধাপ” ক্লিক কর লে এই রি ভিউ পেইজ দেখা বে।

কতটুকুতথ্য পূরণ করা
হ য়ে ছে তা দেখা নো হ বে।

কোন তথ্য প রিব র্তন কর তে
হ লে এই “এ ডিট করুন” এ
ক্লিক করুন।

সব তথ্য সঠিক আ ছে কিনা যাচাই করুন। কোন তথ্য প রিব র্তন কর তে হ লে এ ডিট ক রে নিন।

৪৫

বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা

সাফল্য মে সেজ দেখু
ন

সফলভা বে জমা দেওয়া হ লে

এই স্ক্রিন দেখা নো হ বে।
বিদ্যাল য়ের ত থ্যে ফি রে যে তে

এই বাট নে ক্লিক করুন

সি স্টে মের যে কোন কা র্যসফলভা বে সম্পন্ন হ লে সি স্টেম এমন মে সেজ দেখা বে।

৪৬

শিক্ষা র্থী তথ্য ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা র্থীর সারাংশ লিখু
ন

প্রধান শিক্ষকগণ তা দের অধীনস্থ বিদ্যাল য়ের শিক্ষা র্থী দের তথ্য উপাত্ত দেখ তে এবং আপ ডেট কর তে পার বেন।
এই ঘরগু লি তে বি ভিন্ন শ্রেণীর 

মোট শিক্ষা র্থী সংখ্যা লিখু
ন
একা ধিক পাঠদান মাধ্যম 

বি শিষ্ট বিদ্যালয় সমূহের 

পাঠদান মাধ্য মের তা লিকা 

এখা নে দেখা যা বে। এবং 

বি ভিন্ন মাধ্য মে অধ্যয়ণরত 

শিক্ষা র্থী দের সংখ্যা ওই 

শ্রে ণির মোট শিক্ষা র্থী সংখ্যার 

সমান হ তে হ বে।
একই ভা বে প্র তি ক্লা সের 

জেন্ডার অনু
যায়ী ভাগ করা 

শিক্ষা র্থী সংখ্যা ঐ শ্রে নির

মোট শিক্ষা র্থী সংখ্যার সমান 

হ তে হ বে
প্রধান শিক্ষক নিজ বিদ্যাল য়ের “ শিক্ষা র্থীর সারাংশ” দেখ তে পার বেন সাইড মেনু
র এই অং শে।
এই স্ক্রিন থে কে প্রধান শিক্ষক নিজ বিদ্যাল য়ের শিক্ষা র্থী দের তথ্য আপ ডেট কর তে পার বেন।
প্র তি ক্লা সের মোট শিক্ষা র্থী সংখ্যার সা থে প্র তি ভা গের শিক্ষা র্থী সংখ্যার সামঞ্জস্য থাকা প্র য়োজন।

সব তথ্য পূ
রণ করা হ য়ে 

গে লে এই বাট নে ক্লিক 

করুন

৪৭

শিক্ষা র্থী তথ্য ব্যবস্থাপনা

ধ র্মঅনু
যায়ী শিক্ষা র্থীর সারাংশ লিখু
ন

প্রধান শিক্ষকগণ তা দের অধীনস্থ বিদ্যাল য়ের শিক্ষা র্থী দের তথ্য উপাত্ত দেখ তে এবং হালনাগাদ কর তে পার বেন।

প্র তি ক্লা সের ধ র্মভি ত্তিক

শিক্ষা র্থীর সংখ্যা এখা নে 

লিখ তে পার বেন, যা অবশ্যই 

প্র তিটি ক্লা সের মোট শিক্ষা র্থী 

সংখ্যার সমান হ তে হ বে

৪৮

শিক্ষা র্থী তথ্য ব্যবস্থাপনা

বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর সারাংশ লিখু
ন

এই অং শে প্র তিটি ক্লা সে বিদ্যমান বি ভিন্ন প্রকা রের বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর মোট সংখ্যা ইনপু
ট দেয়া যা বে

প্র তিটি ক্লা সের বি শেষ চা হিদা 

সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর সংখ্যা 

এই ঘরগু লোয় লিখু
ন

৪৯

শিক্ষা র্থী তথ্য ব্যবস্থাপনা

ক্ষুদ্র নৃ- গো ষ্ঠি শিক্ষা র্থীর সারাংশ লিখু
ন

এই অং শে প্র তিটি ক্লা সে বিদ্যমান বি ভিন্ন প্রকা রের ক্ষুদ্র নৃ- গো ষ্ঠি শিক্ষা র্থীর মোট সংখ্যা ইনপু
ট দেয়া যা বে

প্র তিটি ক্লা সে বিদ্যমান বি ভিন্ন 

প্রকা রের ক্ষুদ্র নৃ- গো ষ্ঠি 

শিক্ষা র্থীর সংখ্যা এই 

ঘরগু লোয় লিখু
ন

৫০

শিক্ষা র্থী তথ্য ব্যবস্থাপনা

নতু
ন, পূ রর্বে ক্লাস থে কে উন্নীত এবং একই ক্লা সে অধ্যায়নরত/ রি পিটার এর তথ্য

প্রধান শিক্ষকগণ তা দের অধীনস্থ বিদ্যাল য়ের শিক্ষা র্থী দের তথ্য উপাত্ত দেখ তে এবং আপ ডেট কর তে পার বেন।

প্র তিটি ক্লা সের নতু
ন, 

পু
নরাবৃত্তি ও উন্নীত শিক্ষা র্থীর 

সংখ্যা এখা নে লিখু
ন। 

এই সংখ্যাগু লোর যোগফল

মোট শিক্ষা র্থী সংখ্যার সমান 

হ তে হ বে।

এই অংশটি কেবল প্রথম 

শ্রে ণির জন্য প্র যোজ্য।


প্রাক-প্রাথ মিক থে কে প্রথম 

শ্রেণী তে ভ র্তিচ্ছুশিক্ষা র্থীর 

ক্ষে ত্রে স র্বমোট গণনা করা 

হ
সরাস রি ভ র্তিকৃ
অন্য বিদ্যালয় থে কে আসা 

শিক্ষা র্থী
এই বিদ্যাল য়ে 

প্রাক-প্রাথ মিক সমাপ্তকারী
পু
নরাবৃত্তি শিক্ষা র্থী


৫১

প্রোফাইল আপ ডেট

নিজস্ব তথ্য আপ ডেট করুন
শিক্ষক নি জের পূ
রনকৃত
ত থ্যের প রিমাণ, আই ডি, নাম,
পদবী, ক রত
র্ম স্কুলের নামএই অং শে দেখ তে পা বেন

প্রোফাইল আপ ডেট

শিক্ষ কের তথ্যা দি বি ভিন্ন
ভা গে এই কা র্ডগু লোয় ভাগ
করা থাক বে। কা র্ডে ক্লিক
কর লে নি চে সরাস রি সেই
ত থ্যের অং শে

নি য়ে যাওয়া হ বে।
বি আপ লোড করা যা বে
এখান থে কে
ছ

এই ফি ল্ডের তথ্য প রিব র্তন

করা যা বে
এই ফি ল্ডের তথ্য প রিব র্তন

করা যা বে না

তথ্য পূ
রণ হ লে এই বাট নে 

ক্লিক করুন।
প্রধান শিক্ষক সাইড মেনু
র “ প্রোফাইল আপ ডেট” থে কে এই অং শে এ সে নি জের তথ্য আপ ডেট কর তে পা রেন।
আপ ডে টের পর রি ভিউ পেইজ দেখা বে। সব তথ্য আপ ডেট সঠিক কীনা তা রি ভিউ পেইজ থে কে যাচাই ক রে নিন।
৫২

প্রোফাইল আপ ডেট

নিজস্ব তথ্য আপ ডেট করুন

আ গের পেই জে দেখা নো “ শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ” কা র্ডে ক্লিক কর লে সি স্টেম সরাস রি নি চে এই অং শে নি য়ে আস বে।
এই নি র্দিষ্ট অং শের তথ্য মু
ছ তে
হ লে এই ডি লিট বাট নে ক্লিক
করুন।
সি স্টে মে কখ নো কখ নো আপনার
কোন ডকুমেন্ট আপ লোড করার
প্র য়োজন হ বে। ডকুমেন্ট
আপ লোড কর তে এই বাট নে ক্লিক
করুন।

আরও শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য

যোগ কর তে এখা নে ক্লিক করুন।
উদাহরণস্বরূপ, এখা নে
স্নাত কের ত থ্যের জন্য একটি
কা র্ডর য়ে ছে। এভা বে এইচ এস
সি, এস এস সি ইত্যা দি প্র তিটির
তথ্য সং যোজন করা যা বে।
সরাস রি ফ র
র্মে শুরু তে চ লে যে তে
এই বাট নে ক্লিক করুন।

“পরব র্তী ধাপ” এ ক্লিক ক রে প রের ধা পে এ গি য়ে যান।
প রিব র্তনগু লো ড্রাফট ক রে রাখ তে পা রেন। সে ক্ষে ত্রে আপনার আপ ডেট সাব মিট হ বে না। সাব মিট কর তে পরব র্তী ধা পে যে তে হ বে।

৫৩

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শুমা রি কী এবং কেন প্র য়োজন

শুমা রি কী?
APSC- Annual Primary School Census বা বা র্ষিক প্রাথ মিক বিদ্যালয় শুমা রি কা ক্র
র্য মে বাংলা দে শের সকল ধর নের সরকা রি বেসরকা রি
প্রাথ মিক বিদ্যাল য়ের সা ক
র্বি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমনঃ বিদ্যাল য়ের একা ডে মিক তথ্য, ভুমির তথ্য থে কে শুরু ক রে স্যা নি টেশা নের তথ্য,
সাংস্কৃতিক এবং সামা জিক কা র্যক্রম, প্র তি শ্রেণীর শিক্ষা র্থী- শিক্ষ কের তথ্য ইত্যা দি।

কেন শুমা রি জমা দেওয়া প্র য়োজন?
বা ক
র্ষি শুমা রি কা র্যক্র মে বাংলা দে শের প্রাথ মিক শিক্ষার সা ক
র্বি অবস্থা মূ
ল্যায়ণ করা হয়। শুমা রির ত থ্যের উপর ভি ত্তি ক রে প্র তি বছর বই বিতরণ,
অনু
দান, শিক্ষক ট্রে নিং ইত্যা দির মানদন্ড নি র্ধা রিত হয়। স োপ
র্ব রি জাতীয়ভা বে প্রাথ মিক শিক্ষার মান ঠিক রাখ তে এবং মা নের উন্ন তি সাধ নের
প রিমাপক হি সে বে শুমা রি কা র্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কারা শুমা রি জমা দি তে পার বে?
প্রধান শিক্ষকগন ত দের নিজ নিজ বিদ্যাল য়ের শুমা রি জমা দি তে পার বেন এবং বিগতবছ রের জমা দেওয়া সকল শুমা রির তা লিকা ও বিস্তা রিত

দেখ তে পা বেন।

কীভা বে শুমা রি জমা দি তে পারব?
প্রধান শিক্ষক বা র্ষিক শুমা রির জন্য বিদ্যাল য়ের বি ভিন্ন তথ্য পূরণ ক রে জমা দি তে পা রেন। শুমা রি জমাদা নের সময়সীমা শুরুর দিন থে কে প্রধান

শিক্ষ কের ড্যাশ বো র্ডে দেখা নো হ বে। নি র্দিষ্ট সময়সীমার ম ধ্যেই শুমা রি জমা দেওয়া আবশ্যক।
প্রধান শিক্ষ কের সুবিধা র্থেবিদ্যাল য়ের কিছুসেকশা নের তথ্য পূরন করা থাক বে। অন্যান্য সেকশা নের না মে ক্লিক কর লে তি নি বিস্তা রিত তথ্য পূরণ
কর তে পার বেন।
মোট ২৮টি সেকশা নের তথ্য পূরণ ক রে শুমা রি জমা দি তে হ বে। এই বই-এর প রের অং শে শুমা রির বিস্তা রিত আ লোচনা করা হ য়ে ছে।

৫৪

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শুমা রির সারাংশ
শুমা রির তথ্য কতটুকুপূরণ করা হ য়ে ছে 

তা শতাং শে এবং রঙ এর মাধ্য মে দেখা নো

হ বে
শুমা রি জমা দেওয়ার সময়সীমা দেখা নো 

হ য়ে ছে
শুমা রির তথ্যাবলী বি ভিন্ন ভা গে বিভক্ত 

থাক বে। প্র তিটি বিভা গের তথ্য পূরণ ক রে 

শুমা রি জমা দি তে হ বে।

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম

প্র তিটি সেকশা নের পা শে তথ্য কতটুকু
পূরণ করা হ য়ে ছে তা নাম্বা রে উল্লখ করা
আ ছে এবং রঙ প রিব র্তন দ্বারা বু
ঝা নো
হ য়ে ছে।

অনুমো দিত শুমা রি সমূ
হ

তথ্য ২৫%-৫০% পূরন হ লে কমলা
তথ্য ৫০%-৭৫% পূরন হ লে হলু
দ
তথ্য ৭৫% এর বে শি পূরন হ লে সবু
জ
কোন সেকশা নের সব তথ্য পূরণ করা
হ য়ে গে লে কা র্ডেএকটি টিক চিহ্ন

দেখা বে
শুরু করুন

সাইড মেনু
র “শুমা রি ব্যবস্থাপনা” তে ক্লিক করুন। নি চের “শুমা রি আ বেদ নের ফ ”র্ম এ ক্লিক কর লে এই স্ক্রী নে আস তে পার বেন।
প্র তিটি সেকশা নে প্র য়োজনীয় তথ্যা দি পূরণ কর তে হ বে।
ড্যাশ বো র্ডের নোটি ফি কেশান বা রে শুমা রির লিংক থে কেও শুমা রির পেই জে আস তে পা রেন (২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
৫৫

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শুমা রির সারাংশ
বিদ্যাল য়ের তথ্যা দি ৩টি ভা গে বিভক্তঃ
বিদ্যাল য়ের তথ্য

শিক্ষা র্থীর সংক্রান্ত শ্রে ণি ভি ত্তিক তথ্য

শিক্ষক/ শি ক্ষিকার তথ্য

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

সাব মিট করুন

মোট ২৮টি সেকশা নের তথ্য পূরণ ক রে শুমা রি জমা দি তে হ বে।
“সাব মিট করুন” বাট নে ক্লিক কর লে, য দি কোন আবশ্যক তথ্য পূরণ করা না হ য়ে থা কে, তাহ লে সি স্টেম
আপনা কে তথ্য পূরণ করার ফি ল্ডে সরাস রি নি য়ে যা বে।

৫৬

সকল সেকশা নের তথ্যা দি পু
রণ করা হ য়ে
গে লে “সাব মিট করুন” বাট নে ক্লিক
করুন।

উ ল্লেখ্যঃ সকল আবশ্যক তথ্যা দি পূরণ
না করা হ লে শুমা রি জমা দেওয়া যা বে
না।

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

বিদ্যাল য়ের নাম ও ঠিকানা

শুমা রির প্রথম পেই জের “ বিদ্যাল য়ের তথ্য” অং শের “ বিদ্যাল য়ের নাম ও ঠিকানা” কা র্ডে ক্লিক কর লে এই পেই জে আস তে পার বেন।
এই লেখাটি দ্রষ্টব্য

শুমা রি আ বেদ নের ফ

র্ম

অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

ড্রাফট করুন

পরব র্তী সেকশান

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

প্রধান শিক্ষ কের সুবিধা র্থেশুমা রি তে কিছুসেকশা নের তথ্য আ গে থে কে পূরণ করা থাক বে, য দি বিদ্যাল য়ের তথ্যা দি আপ ডেট করা থা কে।
এরকম আ গে থে কে পূরণ করা কোন সেকশা নের তথ্য প রিব র্তন বা সং শোধন কর তে হ লে সি স্টে মের সং শ্লিষ্ট ম ডিউল আপ ডেট ক রে আস তে হ বে।
এক সেকশান থে কে প রের সেকশা নে যে তে “পরব র্তী সেকশান” বাট নে ক্লিক করুন।
আং শিক পূরণকৃত রি পো র্টসংরক্ষন কর তে “ড্রাফট করুন” বাট নে ক্লিক করুন। এ ক্ষে ত্রে পু
নঃরায় ফি রে এ সে বা কি তথ্যা দি নি র্দিষ্ট সম য়ের ম ধ্যে
পু
রণ করা আবশ্যক।
৫৭

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

বিদ্যাল য়ের মৌ লিক তথ্য
*লাল তারকা চি হ্নিত 

তথ্যগু লো অবশ্যই পূরণ 

কর তে হ বে

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

এই সেশা নে কোন তথ্য 

হালনাগাদ কর লে পা শে এই 

“সদ্য হালনাগাদকৃত” ট্যাগটি 

দেখা বে।
এই ড্রপডাউন এ ক্লিক ক রে 

আপনার উত্তর নি র্বাচন করুন
এই ইনপু
ট ফি ল্ডে আপনার 

তথ্য লিখু
ন
পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৫৮

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

বিদ্যাল য়ের উপকরণ ও সরঞ্জামা দি

কোন আবশ্যক তথ্য পূরণ 

করা ছাড়া শুমা রি জমা দি তে 

চাই লে সি স্টেম আপনা কে 

সেই তথ্য পূর ণের জন্য 

মে সেজ দেখা বে।
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

এটি বিদ্যাল য়ের “ নিরাপদ 

পানীয় জ লের ব্যবস্থা” কা র্ডের

তথ্য থে কে প্রাপ্ত
এটি বিদ্যাল য়ের “স্যা নি টেশন 

ব্যবস্থা” কা র্ডের তথ্য থে কে 

প্রাপ্ত
পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৫৯

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

বিদ্যাল য়ে পাঠদানকৃত শ্রে ণির তথ্য

আপনার বিদ্যাল য়ে যে যে 

ক্লা সের পাঠদান করা হয়, সেই 

ক্লা সের না মের পা শে ক্লিক 

ক রে টিক চি হ্নিত করুন
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৬০

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

জলবায়ুপ রিব র্তন ও দু র্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য

ড্রপডাউন থে কে ক্লিক ক রে 

উত্তর নি াচন
র্ব করুন

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৬১

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

ভূমির তথ্য

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

আরও ভূমির তথ্য যোগ 

কর তে এই বাট নে ক্লিক করুন
এই স্ক্রল বারটি ক্লিক ক রে 

রে খে ডা নে মাউজ আন লে, 

অথবা কী বো র্ডের ডা নের 

তীর চিহ্ন “>” চাপ লে স্ক্রি নের 

ডা নের অংশ দেখা যা বে
পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৬২

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

ভব নের তথ্য
দ্রষ্টব্য অংশটি পড়ুন
এই সেশা নে যে ফি ল্ডের তথ্য 

পূরণ বা প রিব র্তিত হ য়ে ছে, তা 

নীল লাইন দি য়ে চি হ্নিত হ য়ে 

থাক বে

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

কোন ভব নের তথ্য মু
ছ তে

এই বাট নে ক্লিক করুন
আরও ভব নের তথ্য যোগ 

কর তে এই বাট নে ক্লিক করুন
পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৬৩

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

ক ক্ষের তথ্য

দ্রষ্টব্য অংশটি পড়ুন

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

"ভব নের তথ্য" তে পূরণকৃত 

ক ক্ষের সংখ্যা অনু
যায়ী 

এখা নে ভব নের নাম্বার দিন। 


পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৬৪

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম

ওয়াশব্লক ব্যবস্থার তথ্য

কোন ওয়াশব্ল কের তথ্য মু
ছ তে

এই বাট নে ক্লিক করুন

অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

ওয়াশব্ল কের তথ্য যোগ কর তে

এই বাট নে ক্লিক করুন

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৬৫

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

পানীয় জ লের ব্যবস্থার তথ্য

ড্রপডাউন থে কে ক্লিক ক রে 

উত্তর নি াচন
র্ব করুন
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

পানীয় জ লের ব্যবস্থার তথ্য 

যোগ কর তে এই বাট নে ক্লিক 

করুন

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৬৬

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

স্যা নি টেশন ব্যবস্থার তথ্য

এই ড্রপডাউন থে কে আপনার 

তথ্য নি াচন
র্ব করুন
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

স্যা নি টেশান ব্যবস্থার তথ্য 

যোগ কর তে এই বাট নে ক্লিক 

করুন
পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৬৭

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

আসবাবপ ত্রের তথ্য

আসবাবপ ত্রের তথ্য মু
ছ তে 

এই বাট নে ক্লিক করুন
আসবাবপ ত্রের সংখ্যা লিখু
ন
এই ড্রপডাউন থে কে 

আসবা বের ধরন নি র্বাচন

করুন
পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৬৮

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

তথ্য প্রযুক্তি, মা ল্টি মি ডিয়া ও অন্যান্য তথ্য

এই ড্রপডাউন থে কে আপনার 

তথ্য নি াচন
র্ব করুন

অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৬৯

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ক মিটি
এই ড্রপডাউন থে কে আপনার 

তথ্য নি াচন
র্ব করুন
এখা নে আপনার তথ্য লিখু
ন

অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৭০

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

সামা জিক উদ্বু
দ্ধকরণ সভা

এই ফিল্ডগু লো তে তথ্য লিখু
ন
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৭১

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

খেলাধু
লা ও সাংস্কৃতিক ক র্মকান্ড

বিদ্যাল য়ের খেলাধু
লা ও 

সাংস্কৃতিক ক কা
র্ম ন্ডের তথ্য 

ড্রপডাউন থে কে নি র্বাচন করুন
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৭২

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিক্ষা র্থী দের জন্য সুবিধাসমূহ

বিদ্যাল য়ের বি শেষ চা হিদা 

সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর তথ্য 

ড্রপডাউন থে কে নি র্বাচন করুন
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৭৩

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

কো ভিড-১৯ কালীন বিদ্যালয় ভি ত্তিক প্রভাব

এই ড্রপডাউন থে কে আপনার 

তথ্য নি াচন
র্ব করুন
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

এখা নে আপনার তথ্য লিখু
ন

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৭৪

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম

ঝ ড়ে পড়া শিশুর তথ্য

বয়সকাঠা মো অনু
যায়ী 

অভ র্তিকৃত এবং ভ র্তির পর 

ঝ ড়ে পড়া শিশুর সংখ্যা 

এখা নে লিখু
ন

অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৭৫

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা র্থী সংক্রান্ত তথ্য

তথ্য পূর ণের আ গে দ্রষ্টব্য 

অংশগু লো পড়ুন

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূ
হ

এখা নে আপনার তথ্য লিখু
ন

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।
শিক্ষা র্থীর সংক্রান্ত সেকশা নে, প্রাক-প্রাথ মিক শ্রে ণি থে কে শুরু ক রে অষ্টম শ্রে ণি (য দি বিদ্যাল য়ে থা কে) প ন্তর্য তথ্য পূরণ করা যা বে।
এই সেকশা নে শিক্ষা র্থী দের নিম্ন লি খিত বিষ য়ের ত থ্যের বিবরণ চাওয়া হ য়ে ছেঃ
শ্রে ণি ভি ত্তিক শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
শ্রে ণি ভি ত্তিক ( সেকশন ভি ত্তিক) শাখার তথ্য
জন্মসাল ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
প্রাক-প্রাথ মিক শ্রে ণি সমাপ্ত ক রে ১ম শ্রে ণি তে ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা (শুধু
মাত্র ১ম শ্রে ণির জন্য)
২০২১ সা লে একই শ্রে ণি তে অধ্যয়ন/পু
নরাবৃত্তি
ভ র্তিকৃত উপজা তি/ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
ভ র্তিকৃত বি শেষ চা হিদা সম্পন্ন শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
শিক্ষা র্থী দের গড় উপ স্থি তির শতকরা (%) হার
ধ র্মঅনু
যায়ী পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
পাঠদা নের মাধ্যম ভি ত্তিক ভ র্তিকৃত শিক্ষা র্থীর সংখ্যা
৭৬

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা র্থী সংক্রান্ত তথ্য
মোট সংখ্যা এবং গড় গু লো 

এখা নে দেখা নো হ বে

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

শিক্ষা র্থীর মোট সংখ্যার সা থে 

বি ভিন্ন ভা গের সংখ্যাগু লোর 

অবশ্যই সামঞ্জস্য থাকা 

প্র য়োজন। না মিল লে এই 

মে সেজ দেখা নো হ বে এবং 

রি পো র্টজমা দেওয়া যা বে না।

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।
শিক্ষা র্থী বিষয়ক তথ্য শ্রে ণি ভি ত্তিক হ বে। শুমা রির “ বিদ্যাল য়ে পাঠদানকৃত শ্রে ণির তথ্য” এর ভি ত্তি তে শ্রে ণির সংখ্যা নি ার্ধরিত হ বে। প্র তিটি

শ্রে ণির জন্যই পৃথকভা বে তথ্য পু
রণ কর তে হ বে।

৭৭

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা র্থী সংক্রান্ত তথ্য
বিদ্যাল য়ে বিদ্যমান পাঠদান
মাধ্যম অথবা ভা র্শা নের
নামগু লো এখা নে লেখা
থাক বে।

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

শিক্ষা র্থীর মোট সংখ্যার সা থে 

বি ভিন্ন ভা গের সংখ্যাগু লোর 

অবশ্যই সামঞ্জস্য থাকা 

প্র য়োজন। মোট সু
ংখ্যার সা থে 

সামঞ্জস্য না থাক লে এই 

মে সেজ দেখা নো হ বে এবং 

রি পো র্টজমা দেওয়া যা বে না।

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৭৮

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা র্থী সংক্রান্ত তথ্য

এই অংশটি কেবল মাত্র ১ম 

শ্রেনীর জন্য প্র যোজ্য

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

এই ৪টি অং শের যোগফল 

ক্লা সের মোট বালক সংখ্যার 

সমান হ তে হ বে
এই ৪টি অং শের যোগফল 

ক্লা সের মোট বালক সংখ্যার 

সমান হ তে হ বে
পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৭৯

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শিক্ষক/ শি ক্ষিকার তথ্য

তথ্য পূর ণের আ গে দ্রষ্টব্য 

অংশটি পড়ুন

এখা নে প্র য়োজনীয় তথ্য 

লিখু
ন
এই অংশটি দ্রষ্টব্য

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।
শুমা রির এই অংশটি বিদ্যাল য়ের শিক্ষক ও ক র্মচারীর তথ্য পূর ণের জন্য।

৮০

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শিক্ষক/ শি ক্ষিকার তথ্য

তথ্য পূর ণের আ গে দ্রষ্টব্য 

অংশটি পড়ুন
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

এখা নে লে বেল অনু
যায়ী দিন, 

মাস, বছর মন্তব্য লিখু
ন

পরব র্তী অং শের তথ্য পু
র ণের

জন্য এখা নে ক্লিক করুন।

৮১

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শিক্ষক/ শি ক্ষিকার তথ্য

এই ড্রপডাউন থে কে উত্তর 

নি াচন
র্ব করুন
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

এই বারটি ক্লিক ক রে ধ রে 

রে খে ডা নে মাউস স রি য়ে 

আন লে স্ক্রী নের ডা নের অংশ 

দেখা যা বে। 

ডা নে স্ক্রল ক রে আরও তথ্য 

পূরণ করুন
শুমা রির তথ্য পূরণ শেষ হ লে 

শুমা রির সারাং শে ফেরত 

যে তে এখা নে ক্লিক করুন।

৮২

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শুমা রি তথ্য রি ভিউ পেইজ
শুমা রির সারাংশ থে কে 

“সাব মিট করুন” বাট নে

ক্লিক কর লে এই রি ভিউ

পেইজ দেখা নো হ বে। জমা

দেওয়ার পূ র্বেসকল তথ্য
সঠিক কীনা যাচাই ক রে নিন
দ্রুত অনু
সন্ধান সহায় কের
ট্যাগগু লো তে ক্লিক কর লে

স্ক্রি নের নি চে সরাস রি ঐ

সেকশা নের অং শে নি য়ে
যাওয়া হ বে।

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

সাব মিট করুন

সব তথ্য ঠিক থাক লে
“সাব মিট” বাট নে ক্লিক
করুন

৮৩

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শুমা রি সব মিট নি শ্চিতকরন

জমা দেওয়ার পর এই ডায়লগ
বক্স দেখা নো হ বে। শুমা রি জমা 

দেওয়া নি শ্চিত কর তে এই 

বাট নে ক্লিক করুন
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমহূ

শুমা রির সকল প্র য়োজনীয় তথ্য পূরণ করা হ য়ে গে লে আপনার শুমা রি জমা দেওয়া হ য়ে যা বে। উ তন
র্ধ্ব ক ক
র্ম র্তার কা ছে শুমা রির আ বেদন 

চ লে যা বে।
শুমা রির আবশ্যক তথ্য অপূরণ করা থাক লে শুমা রি জমা দেওয়া হ বে না। আপনা কে পু
নরায় সারাংশ পেই জে নি য়ে যাওয়া হ বে এবং কোন

কোন সেকশা নের তথ্য পূরণ বা কি তা লাল ক রে দেখা নো হ বে।
আ বেদন অনুমো দিত হ লে “অনুমো দিত” ট্যাগ দেখা বে।

৮৪

জমা দেওয়া বা তিল কর তে 

চাই লে এই বাট নে ক্লিক করুন।

উ ল্লেখ্য, এই বা তিল বাট নে 

ক্লিক কর লে আপনার শুমা রির 

পূরণকৃত তথ্যা দি মুছে যা বে না।

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শুমা রি সাব মি টের সময় আবশ্যক তথ্য না দেয়া হ লে

এই অংশটি দ্রষ্টব্য
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম

এই লাল চি হ্নিত কা র্ডগু লোর 

তথ্য পূরন করা হয় নি। তথ্য 

পূরণ কর তে একটি একটি ক রে

কা র্ড নি াচন
র্ব করুন।

অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

সাব মিট করুন

শুমা রির তথ্য অপূরণ করা থাক লে শুমা রি জমা দেওয়া হ বে না। আপনা কে পু
নরায় সারাংশ পেই জে নি য়ে যাওয়া হ বে এবং কোন কোন 

সেকশা নের তথ্য পূরণ বা কি তা লাল ক রে দেখা নো হ বে।

৮৫

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শুমা রি অনুমোদ নের জন্য অ পেক্ষমান থাক লে

শুমা রি সাব মিট করার প রে আবার 'বা র্ষিক শুমা রি জমা দিন' লি ঙ্কে ক্লিক কর লে এই স্ক্রীন দেখা বে

অনুমোদ নের জন্য অ পেক্ষমান

শুমা রি অনুমোদ নের জন্য

অ পেক্ষমান থাক লে এই 

মে সেজ দেখা নো হ বে
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

সফলভা বে শুমা রি জমা দেওয়ার প রে এই মে সেজটি দেখা নো হ বে। শুমা রি রি পো র্টজমা দেওয়ার পর অনুমোদ নের জন্য পাঠা নো হ বে।

৮৬

শুমা রির স্ট্যাটাস দেখ তে 

এখা নে ক্লিক করুন

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

শুমা রি অনুমোদ নের প রে

এখা নে অনুমো দিত ট্যাগ 

থাক বে
আপনার শুমা রি অনুমো দিত 

হ লে এই মে সেজ দেখা নো হ বে
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

শুমা রিটি দেখ তে এখা নে ক্লিক 

করুন

সফলভা বে জমা দেওয়ার প রে, আপনার শুমা রি আ বেদন উ র্ধ্বতন ক ক
র্ম র্তার কাছ থে কে অনুমো দিত হ য়ে আস লে শুমা রির স্ক্রি নে এই মে সেজ
দেখা নো হ বে।

৮৭

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

অনুমো দিত শুমা রির তা লিকা

শুমা রি রি পো রর্টে বিস্তা রিত 

দেখ তে এখা নে ক্লিক করুন
শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

সাইড মেনু
র শুমা রি ব্যবস্থাপনার নি চে “বা র্ষিক শুমা রি তা লিকা” অংশটি থাক বে।
বিদ্যাল য়ের প্রধান শিক্ষক বা র্ষিক শুমা রি জমা দেওয়ার পর রি পো টি
র্ট তা লিকায় দেখা নো হ বে। বিগত বছ রের জমা দেওয়া সব শুমা রির তা লিকা
এখা নে থাক বে।
শুমা রি অনুমো দিত হ লে শুমা রির প্র ক্রিয়া সম্পন্ন হ বে।

৮৮

শুমা রি ব্যবস্থাপনা

বিগত কোন বছ রের শুমা রি তথ্য দেখা

অনুমো দিত শুমা রির তা লিকা থে কে কোন শুমা রি ক্লিক কর লে সেই শুমা রির বিস্তা রিত দেখা যা বে, এই পেই জের মত।
বিস্তা রিত রি পো র্টে 

জমাদানকা রি এবং 

অনুমোদনকা রির নাম উ ল্লেখ 

থাক বে।

শুমা রি আ বেদ নের ফ র্ম
অনুমো দিত শুমা রি সমূহ

কোন বছ রের শুমা রি তা 

এখা নে লেখা থাক বে।
তথ্যাবলী দ্রুত অনু
সন্ধা নের 

জন্য সহায়ক ট্যা গে ক্লিক  
করুন। ক্লিক কর লে ফ র্মে 

ট্যা গের নি ার্ধরিত অং শে 

সরাস রি যাওয়া যা বে।
পূবর্ব র্তী পেই জে ফি রে যে তে 

এই বাট নে ক্লিক করুন

৮৯

বই বিতরণ ব্যবস্থাপনা
ান

প্রধ

স্বয়ং ক্রিয় চা হিদার জমা

কগন ত দের নিজ নিজ বিদ্যাল য়ের পাঠ্যপস্তু কের চা হিদা স্বয়ং ক্রিয় ভা বে তৈ রি কর তে ও জমা দি তে পার বেন এবং সকল চা হিদার তা লিকা ও বিস্তা রিত তথ্যা দি দেখ তে পা বেন।

শিক্ষ

চা হিদা জমাদা নের সময়সীমা
চা হিদা জমা না দেয়া থাক লে 

এই ট্যাগটি দেখা নো হ বে

এখা নে থে কে নি র্দিষ্ট সংখ্যা 

ইনপু
ট করুন।

পাঠ্যপু
স্তক চা হিদার তথ্য 

জমা দি তে এখা নে ক্লিক করুন।
সাইড মেনু
র “পাঠ্যপস্তুক বিতরণ” এর “পাঠ্যপস্তু কের চা হিদা” থে কে এই স্ক্রী নে আসা যা বে।
অ ধিকাংশ তথ্য সি স্টেম স র্বশেষ অনুমো দিত শুমা রি ত থ্যের উপর ভি ত্তি ক রে স্বয়ং ক্রিয় ভা বে পাঠ্যপু
স্ত কের চা হিদা তৈ রি হ বে।
“উদ্বৃত্ত” অং শে আ গের বছ রের র য়ে যাওয়া অ তি রিক্ত পাঠ্যপস্তুক সংখ্যা উ ল্লেখ কর তে হ বে।

৯০

বই বিতরণ ব্যবস্থাপনা

চা হিদার তা লিকা
ই তোম ধ্যে জমাকৃত চা হিদা
সমূহের 

তা লিকা দেখা যা বে এখা নে
পাঠ্যপু
স্তক চা হিদার তথ্য 

দেখ তে এখা নে ক্লিক করুন।
পাঠ্যপু
স্তক চা হিদার 

সময়সীমার ম ধ্যে চা হিদার 

তা লিকা জমা দি তে হ বে।
চা হিদার তথ্য অনু
যায়ী 

পাঠ্যপু
স্তক বিদ্যাল য়ে বিতরন

করা হ বে।

স্বরব র্ণচা র্ট

৯১

আ বেদ নের তা লিকা

পে ন্ডিং আ বেদন সমূ
হ

নিজস্ব তথ্য আপ ডে টের জন্য সহকা রি শিক্ষ কের নিজ নিজ প্রধান শিক্ষকগ নের অনু
ম তির প্র য়োজন হ বে। এই আ বেদনগু লো প্রধান শিক্ষক এই স্ক্রি নে দেখ তে পা বেন।
আঃ বা রেক মিয়া
প্রধান শিক্ষক

পে ন্ডিং আ বেদন সমূ
হ

১৬৫২৩১ প শ্চিম চরনাচনা রে জিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)
শিক্ষক হালনাগা দের আ বেদন

আ বেদনগু লির মূ
ল্যায়ণ 

কর তে এই বাট নে ক্লিক করুন।

প্রধান শিক্ষক আ বেদনগু লি 

অনুমোদন বা বা তিল কর তে 

পার বেন।
নতু
ন আ বেদন আস লে প্রধান 

শিক্ষক এই নোটি ফি কেশন 

দেখ তে পা বেন

অনুমোদনকা রি ক র্মক র্তার কা ছে আ বেদনগু লি জমা হ বে বা মের সাইড মেনু
র ”আ বেদন” বিভা গে।
বেসরকা রি বিদ্যাল য়ের প্রধান শিক্ষকগ ণের কা ছে কোন আ বেদন আস বে না।

৯২

আ বেদ নের তা লিকা

আমার আ বেদন সমূহ

তথ্য আপ ডেট, বা ক
র্ষি শুমা রি ও পাঠ্যপু
স্ত কের চা হিদা ইত্যা দির জন্য প্রধান শিক্ষকগ ণের নিজ নিজ শিক্ষা ক ক
র্ম র্তার অনু
ম তির প্র য়োজন হ বে।
অনুমোদ নের জন্য প্রে রিত আ বেদনগু লি এখা নে দেখা যা বে
আঃ বা রেক মিয়া
প্রধান শিক্ষক

আমার আ বেদন সমূ
হ
১৬৫২৩১ প শ্চিম চরনাচনা রে জিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)
বিদ্যালয় হালনাগা দের আ বেদন
আঃ বা রেক মিয়া
১৬৫২৩১ প শ্চিম চরনাচনা রে জিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)
শিক্ষক হালনাগা দের আ বেদন
আঃ বা রেক মিয়া
১৬৫২৩১ প শ্চিম চরনাচনা রে জিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)
বিদ্যালয় হালনাগা দের আ বেদন
আঃ বা রেক মিয়া

এখা নে আ বেদনগু লির 

অবস্থা দেখা নো হ বে, যেমন- 

অনুমো দিত, পে ন্ডিং, 

অস্বীকৃত।
এখা নে ক্লিক ক রে

আ বেদ নের কিছুঅ তি রিক্ত 

তথ্য দেখু
ন। যেমনঃ 

অনুমোদনকা রি, কারণ, সময়।
পে ন্ডিং আ বেদনটি দেখ তে বা 

সম্পাদনা কর তে এখা নে ক্লিক 

করুন

প্রধান শিক্ষ কের নি জের করা আ বেদন সমূহের তা লিকা থাক বে “আমার আ বেদন” বিভা গে।
প্রধান শিক্ষ কের আ বেদন সমূহ তাঁর উ র্ধ্বতন ক র্মক র্তার কা ছে যা বে। 

আ বেদন অনুমো দিত হ লে “অনুমো দিত” লে বেল দেখা নো হ বে। 
অনুমো দিত না হ লে “অস্বীকৃত” লে বেল দেখা নো হ বে। 
আ বেদনটি অনুমোদ নের জন্য অ পেক্ষমান থাক লে “ পে ন্ডিং” লে বেল দেখা নো হ বে।

৯৩

আ বেদ নের তা লিকা

আ বেদন সমূহের ই তিহাস
আঃ বা রেক মিয়া
প্রধান শিক্ষক

পে ন্ডিং আ বেদন সমূ
হ
১৬৫২৩১ প শ্চিম চরনাচনা রে জিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)
শিক্ষক হালনাগা দের আ বেদন
মোঃ আবু
ল হো সেন
১৬৫২৩১ প শ্চিম চরনাচনা রে জিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)
শিক্ষক হালনাগা দের আ বেদন
মোসাঃ আ মিনা বেগম
১৬৫২৩১ প শ্চিম চরনাচনা রে জিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)
শিক্ষক হালনাগা দের আ বেদন
জগদীশ চন্দ্র দে

প্রধান শিক্ষক যে সব আ বেদ নের অনুমোদন প্র ক্রিয়া সম্পন্ন ক রে ছেন, সেসব থাক বে “সম্পন্ন আ বেদন” বিভা গে।
“অ্যাডভান্স ফিল্টার" ব্যবহার ক রে কা ঙ্খিত ফলাফল সহ জে খু
ঁজে বের কর তে সহায়তা পা বেন।

৯৪

সমাপ্ত

