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সিস্টেম সহায়ক 

পরো সিস্টেম জড়ে কিছ ুসাধারণ বিষয় অনসুরণ করা হয়েছে যা এখানে আপনাদের সবিধার্থে আলোচনা করা হলো 

টেক্সট ফিল্ড- এমন ফিল্ডে আপনি টাইপ করে আপনার তথ্য লিখতে পারবেন।

ইনপটু ফিল্ড 

ড্রপডাউন- এই তীর চিহ্নে ক্লিক করলে একটি তালিকা আসবে, যা থেকে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য

নির্বাচন করতে পারবেন।

ডেইট পিকার- এখানে ক্লিক করে আপনি তারিখ লিখতে কিংবা ক্যালেন্ডার থেকে তারিখ সিলেক্ট করতে পারবেন।

চেক বক্স- খালি বক্সগুলিতে ক্লিক করলে সিলেক্টেড হয়ে টিক চিহ্নিত হয়ে যাবে। একাধিক অপশন নির্বাচনের জন্য এই মাল্টিপল

সিলেক্ট চেক বক্সগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।  

আপলোড- এখানে ক্লিক করে আপনি বিভিন্ন ফাইলের বা ডকুমেন্টের ছবি বা স্ক্যান করা কপি সিস্টেমে আপলোড করতে পারবেন।  
আপলোড বাটনে ক্লিক করে আপনার প্রয়োজনীয় ফাইলটি নির্বাচন করুন। আপনার ফাইলটি আপলোড হয়ে যাবে। 

আপলোড করতে বাটনটি ক্লিক করুন 

তারিখ

অপশন ১

অপশন ২

অপশন ৩

নির্বাচন করুন

আপলোড

৫



সিস্টেম সহায়ক 

কোন তথ্য সংযোজন, বিয়োজন, এডিট, শুমারি জমা 
দেওয়া, পস্তকের চাহিদা জমা দেওয়া ইত্যাদির 
প্রক্রিয়ায় জমা দেওয়ার পর নিশ্চিত করতে স্ক্রীনে 
এমন ছোট একটি বক্স আসবে। এখান থেকে নিশ্চিত 
বা বাতিল করা যেতে পারে। 

কোন কার্য সফলভাবে সম্পন্ন হলে স্ক্রিনে এমন

মেসেজ দেখানো হবে, যাতে লেখা থাকবে আপনার 
কাজটি সফল হয়েছে। 

কোন কার্য সফলভাবে সম্পন্ন না হলে স্ক্রিনে এমন

মেসেজ দেখানো হবে, যাতে লেখা থাকবে আপনার 
কাজটি সফল হয়নি। 

ডায়লগ বক্স বা পপ-আপ সাক্সেস মেসেজ (সফলভাবে কাজ সম্পন্ন হলে) এরর মেসেজ(কার্যক্রমে কোথাও কোন ভলু হলে)

৬



ইউজার অন-বোর্ডিং

ব্যবহারকারীর ইমেইল অথবা ফোন  
নম্বর টাইপ করুন। 

ব্যবহারকারীর ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটি 
টাইপ করুন।

“সাইন ইন করুন” বাটনে ক্লিক 

করুন।

“শুরু করুন” বাটনে ক্লিক করে 
অ্যাকাউন্ট তথ্য আপডেট করুন।  

লগইন করার পর আপনাকে নতুন  
একটি স্ক্রিন এ স্বাগতম জানানো হবে।

প্রথম বারের মত সিস্টেমটি ব্যবহারের জন্য ব্যাবহারকারীকে অনবোর্ড হয়ে নিতে হবে

৭



ইউজার অন-বোর্ডিং

শর্তসমহূ মেনে নতুন পাসওয়ার্ড টাইপ 
করুন এবং পনুরায় টাইপ করে 
পাসওয়ার্ডটি নিশ্চিত করুন। অতঃপর 
"চালিয়ে যান" বাটনে ক্লিক করুন।   

নিরাপত্তা প্রশ্নসমহূ নির্বাচন করে জমা

দিন। 

এই ধাপে নিরাপত্তা প্রশ্নসমহূ নির্বাচন করা এবং উত্তর দেওয়া প্রয়োজনীয়। লগ ইনের পেইজে ভুলে যাওয়া পাসওয়ার্ড পনুরুদ্ধারের সময়ে পনুরায় প্রশ্নগুলোর যেকোনটির 
সঠিক উত্তর ইনপটু দিতে পারলেই সিস্টেম ইউজারকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে এবং নতুন পাসওয়ার্ড সেট করার অনমুতি দেবে।

“সাইন ইন” বাটনে ক্লিক করুন।

জাহানারা বেগম

ধানমন্ডি গভঃ প্রাইমারি বিদ্যালয়

আরাফাত

৮



সাইন ইন এবং সাইন আউট 

ব্যবহারকারীর ইমেইল অথবা ফোন  

নম্বর টাইপ করুন।

ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ডটি টাইপ 

করুন।

“সাইন ইন” তথ্য মনে রাখতে চেক 

বক্স এ ক্লিক করুন। 

“সাইন ইন” বাটনে ক্লিক করুন।

৯



প্রধান শিক্ষক

সাইন ইন এবং সাইন আউট 

সাইন আউট করতে 


“সাইন আউট” বাটনে ক্লিক করুন।

ইউজারের তথ্য আপডেট

১০



ইউজারের তথ্য আপডেট

ইউজারের তথ্য আপডেট  করতে 


“ইউজারের তথ্য আপডেট” 

বাটনে ক্লিক করুন।

প্রধান শিক্ষক

ইউজারের তথ্য আপডেট

১১



প্রধান শিক্ষক 

প্রধান শিক্ষক 

ইউজারের তথ্য আপডেট

প্রোফাইল তথ্য আপডেট 

করে  সংরক্ষণ করুন অথবা 

বাতিল করুন।   

সিস্টেমে ইউজার নিজের প্রোফাইল আপডেট বা হালনাগাদ করতে পারবেন। 

* চিহ্নিত ফিল্ডগুলো পরূণ করা আবশ্যক। 

মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল এড্রেস পরিবর্তন নিরাপদ করতে আপনার মোবাইল অথবা ইমেইলে সিকিউরিটি কোড 
পাঠানো হবে, যা দিয়ে আপনার নতুন মোবাইল নম্বর কিংবা ইমেইল এড্রেস নিশ্চিত করা হবে

আফজাল করিম

Afzal karim

ইউজারের তথ্য আপডেট

১২



ইউজারের তথ্য আপডেট

নতুন মোবাইল নম্বরটি টাইপ করে 
“চালিয়ে যান" বাটনে ক্লিক করুন। 

নতুন মোবাইল এ প্রেরিত ৫ ডিজিটের  
ওটিপি টাইপ করে “চালিয়ে যান” 
বাটনে ক্লিক করুন। 

ড্যাশবোর্ড এ ফিরে যেতে 
“ড্যাশবোর্ডে ফিরে যান" বাটনে ক্লিক 
করুন।

শুধমুাত্র মোবাইল নম্বর অথবা ইমেইল এড্রেস পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই “ট ুফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন” প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হবে।

মোবাইল নম্বর/ইমেইল এড্রেস আপডেট

১৩



প্রধান শিক্ষক 

পাসওয়ার্ড পরিবর্তন

পাসওয়ার্ড পরিবর্তন  করতে 


“পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন ” 

বাটনে ক্লিক করুন।

ইউজার নিজের প্রোফাইল থেকে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারবেন। 

১৪



পাসওয়ার্ড পরিবর্তন

আপনার বর্তমান পাসওয়ার্ডটি টাইপ 
করুন। স্ক্রিনের নিচের “চালিয়ে যান" 
নামের বাটনে ক্লিক করুন।  

শর্তসমহূ মেনে নতুন পাসওয়ার্ড টাইপ 
করুন এবং পনুরায় টাইপ করে 
পাসওয়ার্ডটি নিশ্চিত করুন। 

স্ক্রিনের নিচে “নতুন পাসওয়ার্ড 
সংরক্ষণ করুন” বাটনে ক্লিক করলে 
আপনার নতুন পাসওয়ার্ড সফলভাবে 
পরিবর্তিত হয়ে যাবে। 

১৫



পাসওয়ার্ড ভলে গিয়েছেন?

পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে "পাসওয়ার্ড ভুলে  
গিয়েছেন ?" বাটনে ক্লিক করুন।

১৬



পাসওয়ার্ড ভলে গিয়েছেন?

আপনার ই-মেইল ঠিকানা/মোবাইল 
নম্বর প্রবেশ করুন। 

আপনার মোবাইল/ই-মেইলে এ প্রেরিত 
৫ ডিজিটের ওটিপি লিখে “চালিয়ে যান”  
বাটনে ক্লিক করুন।       

আপনার নিরাপত্তা প্রশ্নটি নির্বাচন করে 

আপনার উত্তর লিখনু এবং  
"চালিয়ে যান” বাটনে ক্লিক করুন।

শর্তসমহূ মেনে নতুন পাসওয়ার্ড টাইপ  
করুন এবং পনুরায় টাইপ করে  
পাসওয়ার্ডটি নিশ্চিত করুন। অতঃপর  
"চালিয়ে যান" বাটনে ক্লিক করুন।   

৩য় ধাপে, ৬ নম্বর পষৃ্ঠায় উল্লেখিত নিরাপত্তা প্রশ্নগুলোর কোন একটির উত্তর দিতে হবে। এই উত্তর আপনার আগের উত্তরের সাথে

মিললেই কেবল পরের ধাপে যেতে পারবেন। 

১৭



প্রধান শিক্ষক 

ভাষা পরিবর্তন

এই টগল বাটনে ক্লিক করে 


সিস্টেমের জন্য বাংলা বা 


ইংরেজি ভাষা নির্বাচন


করুন।  

১৮



সাইড মেনু

ড্যাশবোর্ড

আবেদনের তালিকা

শিক্ষক ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয়ের তথ্য

প্রোফাইল আপডেট

শিক্ষার্থীর সারাংশ

বার্ষিক শুমারি

বার্ষিক পাঠ্যপস্তক বিতরণ 

ড্যাশবোর্ড

প্রোফাইল আপডেট

সিস্টেমে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক লগ ইন করার পর পথৃক অপশন পাবেন। অপশনগুলো বামের সাইড মেনতে দেখা যাবে এবং এই 
সাইড মেন ুথেকেই সিস্টেমের বিভিন্ন মডিউল ব্যহার করা যাবে। 

প্রধান শিক্ষকের সাইড মেনু সহকারী শিক্ষকের সাইড মেনু

কিছ ুমডিউলের নামের পাশে এই তীর চিহ্নটি রয়েছে, 

তাতে ক্লিক করলে মডিউলটি নিচে বর্ধিত হবে এবং 

সেখানে বিদ্যমান কাজের তালিকা দেখা যাবে 

প্রধান শিক্ষক সাইড মেনতে নিচের মডিউলগুলো পাবেন

প্রতিটি মডিউলের বিস্তারিত এই বইয়ে ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা করা হবে।

সহকারী শিক্ষক সাইড মেনতে নিচের ফিচারগুলো পাবেন

১৯

প্রোফাইল আপডেট





সহকারী শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা





ড্যাশবোর্ডের স্ক্রীনে কোন তথ্য লেখা যায় না বা এডিট করা যায় না। 

আইসিটি সরঞ্জাম সম্পর্কিত তথ্য

অবকাঠামোগত তথ্য

বামের সাইড মেনরু “ড্যাশবোর্ড” লেখা অংশে ক্লিক করলে সহকারী শিক্ষকগণ এই পেইজটি দেখতে পারবেন।

বিদ্যালয়ের তথ্য কতটকুু পরূণ করা 
হয়েছে, এখানে বতৃ্তাকারে শতাংশে

দেখানো হয়েছে।

ড্যাশবোর্ডে সহকারী শিক্ষকগন নিজ 
নিজ কর্মরত বিদ্যালয়ের গুরুত্বপর্ন 
তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন প্রকারের গ্রাফ ও 
চার্টের মাধ্যমে দেখতে পাবেন। 

বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখানো হয়েছে। 

যেমন-সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়। 

মাউসের মাধ্যমে পেইজের নিচে 
নামলে, অথবা কীবোর্ডে  বাটনটি 
চাপলে এই পেইজে বিদ্যালয়ের 
আরও তথ্য দেখা যাবে।  

শিক্ষক শিক্ষকার তথ্য

ছাত্র ছাত্রীর তথ্য

ড্যাশবোর্ডে বিদ্যালয়ের যে সকল 
তথ্য আছেঃ

আসবাবপত্রের তথ্য

ওয়াশব্লক/টয়লেট সম্পর্কিত তথ্য

ড্যাশবোর্ড সহকারী শিক্ষকের ড্যাশবোর্ড 

২৩

প্রোফাইল আপডেট 



সহকারী শিক্ষকগণ নিজ নিজ তথ্য এই পেইজে দেখতে পারবেন এবং তথ্য আপডেট করতে পারবেন। শিক্ষকের তথ্য কতটকুু পরূণ করা হয়েছে, 
এখানে বতৃ্তাকারে শতাংশে দেখানো হয়েছে।

শিক্ষক নিজের আইডি, নাম, পদবী, কর্মরত 
স্কলের নাম- এই অংশে দেখতে পাবেন 

শিক্ষকের তথ্যাদি বিভিন্ন ভাগে এই 
কার্ডগুলোয় ভাগ করা থাকবে। কার্ডে ক্লিক 
করলে নিচে সরাসরি সেই তথ্যের অংশে

নিয়ে যাওয়া হবে। 

তথ্যাদি হালনাগাদ নিশ্চিত করতে “চালিয়ে 
যান” বাটনে ক্লিক করুন।

তথ্য পরিবর্তনগুলো সংরক্ষণ করে রাখতে 
এই বাটনে ক্লিক করুন। 

প্রোফাইল আপডেট সহকারী শিক্ষকের তথ্য

কোন ভাগের তথ্য কতখানি পরূণ করা 
হয়েছে, তা উল্লেখ করা থাকবে।

ছবি আপলোড করা যাবে এখান থেকে

বামের সাইড মেনরু “আমার তথ্য দেখনু” লেখা অংশে ক্লিক করলে সহকারী শিক্ষকগণ এই 

পেইজটি দেখতে পারবেন।

২৪

প্রোফাইল আপডেট 



আগের পেইজে দেখানো “শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ” কার্ডে ক্লিক করলে সিস্টেম সরাসরি নিচে এই অংশে নিয়ে আসবে।

প্রোফাইল আপডেট সহকারী শিক্ষকের তথ্য

শিক্ষাগত যোগ্যতা, পোস্টিং, 
প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
একাধিক তথ্য যোগ করতে এই 
“+” বাটনে ক্লিক করে যত 
সংখ্যক কার্ড প্রয়োজন তা 
সংযোজন করা যাবে। 

সিস্টেমটির বিভিন্ন ফর্মে বিভিন্ন 
প্রকারের ডকুমেন্ট বা ফাইল

যেমন সার্টিফিকেটের কপি, 
এনআইডি এর কপি ইত্যাদি 
আপলোড করার জন্য এই 
রকমের আপলোড বাটন দেখা 
যাবে। আপলোড করতে এই 
বাটনে ক্লিক করুন।   

সরাসরি ফর্মের উপরে চলে যেতে 
এই বাটনে ক্লিক করুন।

প্রতি সেশানে আপডেট করা 
তথ্যের পাশে এই “সদ্য 
হালনাগাদকৃত” ট্যাগটি দেখাবে

উদাহরণস্বরূপ, এখানে এস এস

সি এর তথ্যের জন্য একটি কার্ড 
রয়েছে। এভাবে এইচ এস সি, 
ব্যাচেলর ডিগ্রী ইত্যাদি প্রতিটির 
তথ্য সংযোজনের জন্য “+” 
বাটনে ক্লিক করে কার্ড যোগ 
করা যাবে। 

“পরবর্তী ধাপ” এ ক্লিক করে পরের ধাপে এগিয়ে যান। 

পরিবর্তনগুলো ড্রাফট করে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার আপডেট সাবমিট হবে না। সাবমিট করতে পরবর্তী ধাপে যেতে হবে।  

২৫



প্রতিটি সেকশানের কোন তথ্য 
পরিবর্তন করতে হলে এখানে

ক্লিক করুন

আপলোডকৃত ছবি এডিট করতে 
হলে এখানে ক্লিক করুন 

প্রোফাইলের তথ্য আপডেটের পর রিভিউ পেইজ দেখাবে, তথ্য সঠিক কীনা যাচাই এর জন্য। তথ্য সঠিক থাকলে পেইজের নিচে “সাবমিট” 
বাটনে ক্লিক করুন।

২৬

প্রোফাইল আপডেট সহকারী শিক্ষকের তথ্য



প্রধান শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা





ড্যাশবোর্ড প্রধান শিক্ষকের ড্যাশবোর্ড 

আইসিটি সরঞ্জাম সম্পর্কিত তথ্য

অবকাঠামোগত তথ্য

প্রধান শিক্ষক নিজ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য 
ড্যাশবোর্ডে টেবিল এবং চার্টের আকারে 

দেখতে পাবেন। 

বামের সাইড মেনরু “ড্যাশবোর্ড” লেখা অংশে ক্লিক করলে প্রধান শিক্ষকগণ এই পেইজটি দেখতে পারবেন।

ড্যাশবোর্ডের স্ক্রীনে কোন তথ্য লেখা যায় না বা হালনাগাদ করা যায় না। 

ড্যাশবোর্ডের শুরুতেই চলমান শুমারির 
অথবা পাঠ্যপস্তক বিতরনের সময়সীমা 

দেখানো হবে। আপনার রিপোর্ট জমা

দেওয়া না হয়ে থাকলে রিপোর্টটি 

“জমা দেওয়া হয় নাই” হয়ে থাকবে।

জমা দেওয়া হয়ে গেলে এবং অনমোদিত 
হয়ে গেলে “অনমোদিত” দেখানো হবে। 

শিক্ষক শিক্ষকার তথ্য

ছাত্র ছাত্রীর তথ্য

আসবাবপত্রের তথ্য

ওয়াশব্লক/টয়লেট সম্পর্কিত তথ্য

ড্যাশবোর্ডে বিদ্যালয়ের যে সকল 
তথ্য আছেঃ

২৯



ড্যাশবোর্ড প্রধান শিক্ষকের ড্যাশবোর্ড 

উদাহরণস্বরূপ এখানে ড্যাশবোর্ডে “ছাত্র 
ছাত্রীর তথ্য” অংশটি দেখানো হল

স্কল ড্যাশবোর্ডে প্রধান শিক্ষকগন নিজ নিজ বিদ্যালয়ের গুরুত্বপর্ন তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন প্রকারের গ্রাফ ও চার্টের মাধ্যমে দেখতে পাবেন। 

ছাত্র ছাত্রীর জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য পাই চার্টে 
দেখানো হয়েছে

জাতিগত গোষ্ঠীভেদে এবং বিশেষ চাহিদা 
সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা তালিকা আকারে

দেখানো হয়েছে

প্রাক প্রাথমিক থেকে প্রথম শ্রেণীতে

শিক্ষার্থী ভর্তির পরিসংখ্যান পাই চার্টে

দেখানো হয়েছে

প্রতি ক্লাসের জেন্ডার পরিসংখ্যান লাইন 
গ্রাফে দেখানো হয়েছে

প্রতি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীর পরিসংখ্যান বার 
চার্টে দেখানো হয়েছে

৩০



ড্যাশবোর্ড প্রধান শিক্ষকের ড্যাশবোর্ড 

ড্যাশবোর্ডের স্ক্রীনে কোন তথ্য লেখা যায় না বা হালনাগাদ করা যায় না। 

ড্যাশবোর্ডের কার্ড গুলোর উপর 
মাউজ নিলে এই আইকন দেখা 
যাবে। এই আইকনে ক্লিক করলে

নির্দিষ্ট রেজাল্টটি ডাউনলোড 
করা যাবে।

ডানে বামের এই তীর চিহ্নগুলোয় 
ক্লিক করলে কার্ডের আরও তথ্য

দেখা যাবে। 

৩১



শিক্ষক তথ্য ব্যবস্থাপনা

এখানে ক্লিক করলে 

ফিল্টারের এই বারটি আসবে 

এই ফিল্ডগুলি পরিবর্তন করা 

যাবে না

এই ফিল্ডগুলি পরিবর্তন করা 

যাবে

ফিল্টার এপ্লাই করতে 

“ফিল্টার করুন” বাটনে ক্লিক

 করুন

ফিল্টার মছুতে এই বাটনে 

ক্লিক করুন

উদাহরণ স্বরূপ, শিক্ষাগত 

যোগ্যতা অনযুায়ী শিক্ষকের 

তালিকা দেখতে চাইলে এই 

ড্রপডাউনে ক্লিক করুন এবং 

ডিগ্রি নির্বাচন করুন। এখানে

উদাহরণে স্নাতক দেখানো 

হয়েছে। 

অতিরিক্ত ফিল্টার সমহূ পেতে “অতিরিক্ত ফিল্টার দেখনু” এ ক্লিক করুন। 

বিদ্যালয়ের বিভাগ, জেলা, বিদ্যালয়ের নাম ইত্যাদি ফিল্টার পরিবর্তন করা যাবে না, কারন প্রধান শিক্ষক শুধমুাত্র তাঁর নিজস্ব বিদ্যালয়ের 
তথ্যাদি দেখতে পারবেন।  

অ্যাডভান্সড ফিল্টার

অ্যাডভান্সড ফিল্টার ব্যবহার করে বিভাগ, জেলা ইত্যাদি উল্লেখিত ফিল্ড অনযুায়ী শিক্ষকের তালিকা ফিল্টার করা যাবে।  

৩২



শিক্ষক তথ্য ব্যবস্থাপনা

“ম্যানেজ” বাটনে ক্লিক 

করলে এই অপশনগুলোর 

তালিকা পাবেন।

শিক্ষকের অবস্থা দেখানো 

হয়েছে।

যেমন- সক্রিয়, পেন্ডিং, 

টারমিনেটেড।

শিক্ষকের প্রোফাইল দেখতে 

তাঁর নামে ক্লিক করুন। 

প্রধান শিক্ষক এখান থেকে তাঁর নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তালিকা দেখতে পারেন এবং শিক্ষকের নামে ক্লিক করে শিক্ষকের প্রোফাইল দেখতে 
পারেন। 

প্রধান শিক্ষক সাইড মেনরু “শিক্ষক ব্যবস্থাপনা” থেকে “শিক্ষকের তালিকা” দেখতে পারবেন।

ম্যানেজ তালিকায় অপশনগুলো ক্লিক করে শিক্ষকের তথ্য, তথ্য আপডেট , চাকরির অবস্থা দেখনু অথবা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বরাদ্দ করুন।

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে বরাদ্দের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রধান শিক্ষকের স্ট্যাটাস “টারমিনেটেড” হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান প্রধান শিক্ষক দায়িত্বে বহাল 
থাকলে নতুন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বরাদ্দ করা যাবে না। 

শিক্ষকের তালিকা দেখনু

প্রধান শিক্ষকগণ তাদের অধীনস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তথ্য উপাত্ত দেখতে পারেন, আপডেট এবং দায়িত্ব বরাদ্দ করতে পারবেন।  

৩৩



শিক্ষক তথ্য ব্যবস্থাপনা শিক্ষকের তথ্য দেখনু

কোন নির্দিষ্ট শিক্ষকের নামে ক্লিক করলে অথবা “ম্যানেজ” মেন ুথেকে “শিক্ষকের তথ্য দেখনু” সিলেক্ট করলে শিক্ষকের প্রোফাইল দেখা যাবে।

* চিহ্নিত ফিল্ডগুলি পরূণ করা আবশ্যক

৩৪

মো: শহিদলু ইসলাম
জেলা শিক্ষা অফিসার শিক্ষকের আইডি, নাম, পদবী,


বিদ্যালয়ের নাম এবং শিক্ষকের

প্রোফাইলের তথ্য কতখানি পরূণ 
করা হয়েছে তা এই বারে দেখানো 
হবে।

শিক্ষকের ছবি আপলোড করা হলে 
এখানে প্রোফাইল ছবি দেখানো 
হবে।

কোন ভাগের তথ্য কতখানি পরূণ 
করা হয়েছে, তা উল্লেখ করা 
থাকবে।

এই পেইজে তথ্যগুলো কেবল দেখা 
যাবে। তথ্য এডিট বা পরিবর্তন 
করতে হলে “আপডেট করুন” 
বাটনে ক্লিক করতে হবে।

আপডেট করতে এই বাটনে ক্লিক 
করুন

পর্ববর্তী পষৃ্ঠায় ফিরে যেতে এই 
বাটনে ক্লিক করুন



মো: শহিদলু ইসলাম
জেলা শিক্ষা অফিসার 

শিক্ষক তথ্য ব্যবস্থাপনা শিক্ষকের তথ্য আপডেট করুন

শিক্ষকের তথ্য আপডেট করতে হলে এই পেজ থেকে করা যাবে। 

৩৫

এখানে শিক্ষকের প্রোফাইল ছবি

আপলোড করা যাবে। 

তথ্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। কোন ভাগের নামে ক্লিক 
করলে নিচে সেই অংশে সরাসরি 
যাওয়া যাবে।

এসব ফিল্ডে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 
আপডেট করা যাবে।

আপডেট বাতিল করতে এই বাটনে 
ক্লিক করে পর্ববর্তী পেইজে যাওয়া 
যাবে।

পরবর্তী ধাপে যেতে এই বাটনে

ক্লিক করুন।

আপডেট ড্রাফট করতে এখানে

ক্লিক করুন।



৩৬

শিক্ষক ব্যবস্থাপনা

পরবর্তী ধাপে যেতে এই বাটনে

ক্লিক করুন

তথ্য আপডেট বাতিল করতে 
এখানে ক্লিক করুন

তথ্যের আপডেট সমহূ ড্রাফট 
করে রাখতে এই বাটনে ক্লিক 
করুন

তথ্যের এই ব্লকটি মছে ফেলতে 
এখানে ক্লিক করুন

এই ফিল্ডগুলোতে প্রয়োজনীয় 
তথ্য লিখনু

আরও একজন সন্তানের তথ্য

যোগ করতে এখানে ক্লিক করুন। 
এভাবে একাধিক সন্তানের তথ্য

যোগ করতে পারবেন।

মো: শহিদলু ইসলামমো: শহিদলু ইসলাম
জেলা শিক্ষা অফিসার 

শিক্ষকের তথ্য আপডেট পেইজে নিচে স্ক্রল করতে থাকলে এরকম তথ্যের অংশ দেখা যাবে 

সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের তথ্য আপডেট করা হলে তা উর্ধতন শিক্ষা কর্মকর্তার নিকটে অনমোদনের জন্য প্রেরন করা হবে

তথ্য পরিবর্তন করার পর “পরবর্তী ধাপ” বাটন ক্লিক করার পর সব তথ্য ঠিক আছে কিনা যাচাই করতে রিভিউ পেইজ দেখানো হবে। যাচাই করে

পেইজের নিচে “সাবমিট” এ ক্লিক করুন। 

আপনি পরিবর্তনগুলো করতে চান কিনা তা নিশ্চিত করতে, একটি মোডাল স্ক্রিন আপনার সামনে আসবে। মোডালের “নিশ্চিত করুন” বাটনটি

ক্লিক করুন।  

সফলভাবে তথ্য আপডেট হলে আপনার স্ক্রিনে একটি সাফল্য মেসেজ দেখবেন। 



শিক্ষক ব্যবস্থাপনা

এই পেইজের কোন তথ্য বা 
ছবি পরিবর্তন করতে হলে 
এই “এডিট করুন” বাটনে

ক্লিক করুন।

৩৭

সকল তথ্য যাচাই করতে নিচে স্ক্রল করুন।

মো: শহিদলু ইসলাম

পরবর্তী ধাপে ক্লিক করার পর তথ্য সঠিক কীনা যাচাই করার জন্য এই রিভিউ পেইজ আসবে।  

আপডেট করা তথ্য যাচাই করুন



শিক্ষক ব্যবস্থাপনা

তথ্যাদি যাচাই করা হলে 
সাবমিট করতে হলে এই

বাটনে ক্লিক করুন।

আপডেটের পেইজে ফিরে

যেতে এই বাটনে ক্লিক করুন

৩৮

পরবর্তী ধাপে ক্লিক করার পর তথ্য সঠিক কীনা যাচাই করার জন্য এই রিভিউ পেইজ আসবে।  

মো: শহিদলু ইসলাম



শিক্ষক ব্যবস্থাপনা

নতুন শিক্ষকের প্রয়োজনীয় 
তথ্য যোগ দিন। 

আরও নতুন শিক্ষক যোগ 

করতে এখানে ক্লিক করুন।

এখানের তথ্যাদি সংরক্ষণ 

করতে না চাইলে “বাতিল 

করুন” বাটনে ক্লিক করুন।

সকল তথ্য পরূণ করে নতুন 

শিক্ষক যোগ করতে “সংরক্ষণ 

করুন” বাটনে ক্লিক করুন।

৩৯ 

নতুন শিক্ষক যোগ বা তৈরি

বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তথ্য এই প্রক্রিয়ায় যোগ করা যাবে। 

সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তথ্য টিচার রিক্রটমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপডেট হবে। 

বেসরকারি বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক যোগ করতে এই পেইজের তথ্য পরূণ করতে হবে। 



সংরক্ষণ করুন

শিক্ষক তথ্য ব্যবস্থাপনা শিক্ষকের চাকরীর অবস্থা পরিবর্তন করুন

ম্যানেজ বাটনের চাকরীর অবস্থা ম্যানেজমেন্ট লিঙ্ক এ ক্লিক করলে এই পেইজে আসবে।

এই ড্রপডাউন থেকে চাকরীর 
অবস্থা নির্বাচন করে শিক্ষকের 
জন্য নতুন জব স্ট্যাটাস নির্ধারণ 
করতে পারেন 

চাকরীর অবস্থা পরিবর্তন নিশ্চিত 
করতে এই বাটনে ক্লিক করুন

পরিবর্তন বাতিল করতে এখানে

ক্লিক করুন

সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য উর্ধতন কর্মকর্তার অনমোদনের জন্য পাঠানো হবে। 

৪০



বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা 

বিদ্যালয়ের তথ্য কতটা পরূন 

করা হয়েছে তা এখানে 

দেখানো হয়েছে। 

এই ইনপটু ফিল্ডে 

প্রয়োজনীয় তথ্য পরূণ করুন। 

তথ্যাবলী বিভিন্ন ভাগে ভাগ 

করে সাজানো আছে।  
কতটকুু তথ্য পরূন করা 

হয়েছে তা প্রতিটি ভাগের 

নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।  

বিদ্যালয়ের তথ্য দেখনু

সব তথ্য ঠিক থাকলে “পরবর্তী 
ধাপ” বাটনে ক্লিক করে আপডেট 

নিশ্চিত করবেন। 

তথ্য আপডেটের পরে রিভিউ 

পেইজ দেখাবে। 

৪১



বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা 

আপনার বিদ্যালয়ে যে যে 

শ্রেণিতে পাঠদান করা হয়, 

সেসব শ্রেণির নামের পাশে 

ক্লিক করুন। 

আপনার বিদ্যালয়ে যে যে 

মাধ্যমে পাঠদান করা হয়, 

তাদের নামের পাশে ক্লিক 

করুন

এই ড্রপডাউন থেকে আপনার

তথ্য নির্বাচন করুন

পরবর্তী ধাপে যেতে এই 

বাটনে ক্লিক করুন

আপনার তথ্য আপডেট ড্রাফট করে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপডেটগুলো সাবমিট হবে না। সাবমিট না হলে তথ্য সিস্টেমে আপডেট হবে না।

একাডেমিক তথ্য

আগের পেইজে “একাডেমিক তথ্য” কার্ডে ক্লিক করলে এই পেইজে আসবেন। 

বাতিল করুন 

৪২



বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা ভূমির তথ্য

এই নির্দিষ্ট ভূমির তথ্য সিস্টেম 
থেকে মছে ফেলতে হলে এই

ডিলিট বাটনে ক্লিক করুন

এখানে ক্লিক করে ক্যালেন্ডার 

থেকে রেজিস্ট্রি তারিখ ইনপটু 

দিন

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার পেইজে “ভূমির তথ্য” কার্ডে ক্লিক করলে এই পেইজে আসবেন। 

৪৩



বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা আসবাবপত্রের তথ্য 

অবস্থা অনযুায়ী এই 
ঘরগুলোয় আসবাবপত্রের 
সংখ্যা লিখনু

আরও আসবাবপত্রের তথ্য

যোগ করতে এই বাটনে

ক্লিক করুন 

ড্রপডাউন থেকে 
আসবাবপত্রের ধরন নির্বাচন 
করুন 

আগের পেইজে “আসবাবপত্রের তথ্য” কার্ডে ক্লিক করলে এই পেইজে আসবেন। 

৪৪

এরূপ ভূমি, ভবন, কক্ষ, টয়লেট, ওয়াশব্লক ইত্যাদি তথ্যের ক্ষেত্রেও একইভাবে তথ্য যোগ করা যাবে। 



বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা রিভিউ পেইজ

৪৫

সাবমিট করার জন্য “পরবর্তী ধাপ” ক্লিক করলে এই রিভিউ পেইজ দেখাবে।

সব তথ্য সঠিক আছে কিনা যাচাই করুন। কোন তথ্য পরিবর্তন করতে হলে এডিট করে নিন।

কতটকুু তথ্য পরূণ করা 
হয়েছে তা দেখানো হবে। 

কোন তথ্য পরিবর্তন করতে 
হলে এই “এডিট করুন” এ 
ক্লিক করুন। 



বিদ্যালয় তথ্য ব্যবস্থাপনা  

সফলভাবে জমা দেওয়া হলে

এই স্ক্রিন দেখানো হবে। 

বিদ্যালয়ের তথ্যে ফিরে যেতে

এই বাটনে ক্লিক করুন

সাফল্য মেসেজ দেখনু

সিস্টেমের যেকোন কার্য সফলভাবে সম্পন্ন হলে সিস্টেম এমন মেসেজ দেখাবে।

৪৬



শিক্ষার্থী তথ্য ব্যবস্থাপনা

এই ঘরগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর 

মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা লিখনু

একাধিক পাঠদান মাধ্যম 

বিশিষ্ট বিদ্যালয় সমহের 

পাঠদান মাধ্যমের তালিকা 

এখানে দেখা যাবে। এবং 

বিভিন্ন মাধ্যমে অধ্যয়ণরত 

শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ওই 

শ্রেণির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার 

সমান হতে হবে।

একই ভাবে প্রতি ক্লাসের 

জেন্ডার অনযুায়ী ভাগ করা 

শিক্ষার্থী সংখ্যা ঐ শ্রেনির

মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার সমান 

হতে হবে

সব তথ্য পরূণ করা হয়ে 

গেলে এই বাটনে ক্লিক 

করুন

এই স্ক্রিন থেকে প্রধান শিক্ষক নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্য আপডেট করতে পারবেন।  

প্রধান শিক্ষক নিজ বিদ্যালয়ের “শিক্ষার্থীর সারাংশ” দেখতে পারবেন সাইড মেনরু এই অংশে।  

প্রতি ক্লাসের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার সাথে প্রতি ভাগের শিক্ষার্থী সংখ্যার সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। 

শিক্ষার্থীর সারাংশ লিখনু

প্রধান শিক্ষকগণ তাদের অধীনস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্য উপাত্ত দেখতে এবং আপডেট করতে পারবেন। 

৪৭



শিক্ষার্থী তথ্য ব্যবস্থাপনা ধর্ম অনযুায়ী শিক্ষার্থীর সারাংশ লিখনু

প্রধান শিক্ষকগণ তাদের অধীনস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্য উপাত্ত দেখতে এবং হালনাগাদ করতে পারবেন। 

প্রতি ক্লাসের ধর্মভিত্তিক

শিক্ষার্থীর সংখ্যা এখানে 

লিখতে পারবেন, যা অবশ্যই 

প্রতিটি ক্লাসের মোট শিক্ষার্থী 

সংখ্যার সমান হতে হবে

৪৮



শিক্ষার্থী তথ্য ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি ক্লাসের বিশেষ চাহিদা 

সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা 

এই ঘরগুলোয় লিখনু

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সারাংশ লিখনু

এই অংশে প্রতিটি ক্লাসে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ইনপটু দেয়া যাবে

৪৯



শিক্ষার্থী তথ্য ব্যবস্থাপনা ক্ষদ্র ন-ৃগোষ্ঠি শিক্ষার্থীর সারাংশ লিখনু

এই অংশে প্রতিটি ক্লাসে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকারের ক্ষদ্র ন-ৃগোষ্ঠি শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ইনপটু দেয়া যাবে

প্রতিটি ক্লাসে বিদ্যমান বিভিন্ন 

প্রকারের ক্ষদ্র ন-ৃগোষ্ঠি 

শিক্ষার্থীর সংখ্যা এই 

ঘরগুলোয় লিখনু

৫০



শিক্ষার্থী তথ্য ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি ক্লাসের নতুন, 

পনুরাবত্তি ও উন্নীত শিক্ষার্থীর 

সংখ্যা এখানে লিখনু। 

এই সংখ্যাগুলোর যোগফল

মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার সমান 

হতে হবে।

এই অংশটি কেবল প্রথম 

শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।



প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রথম 

শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছ ুশিক্ষার্থীর 

ক্ষেত্রে সর্বমোট গণনা করা 

হ

 সরাসরি ভর্তিকৃ
 অন্য বিদ্যালয় থেকে আসা 


শিক্ষার্থী
 এই বিদ্যালয়ে 


প্রাক-প্রাথমিক সমাপ্তকারী
 পনুরাবত্তি শিক্ষার্থী


নতুন, পর্বের ক্লাস থেকে উন্নীত এবং একই ক্লাসে অধ্যায়নরত/রিপিটার এর তথ্য 

প্রধান শিক্ষকগণ তাদের অধীনস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্য উপাত্ত দেখতে এবং আপডেট করতে পারবেন। 

৫১



প্রোফাইল আপডেট নিজস্ব তথ্য আপডেট করুন

প্রধান শিক্ষক সাইডমেনরু “প্রোফাইল আপডেট” থেকে এই অংশে এসে নিজের তথ্য আপডেট করতে পারেন।

আপডেটের পর রিভিউ পেইজ দেখাবে। সব তথ্য আপডেট সঠিক কীনা তা রিভিউ পেইজ থেকে যাচাই করে নিন। 

তথ্য পরূণ হলে এই বাটনে 

ক্লিক করুন। 

এই ফিল্ডের তথ্য পরিবর্তন

করা যাবে

এই ফিল্ডের তথ্য পরিবর্তন

করা যাবে না

শিক্ষক নিজের পরূনকৃত 
তথ্যের পরিমাণ, আইডি, নাম, 
পদবী, কর্মরত স্কলের নাম- 
এই অংশে দেখতে পাবেন 

শিক্ষকের তথ্যাদি বিভিন্ন 
ভাগে এই কার্ডগুলোয় ভাগ 
করা থাকবে। কার্ডে ক্লিক 
করলে নিচে সরাসরি সেই 
তথ্যের অংশে

নিয়ে যাওয়া হবে। 

ছবি আপলোড করা যাবে 
এখান থেকে

৫২

প্রোফাইল আপডেট 



প্রোফাইল আপডেট নিজস্ব তথ্য আপডেট করুন

আগের পেইজে দেখানো “শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ” কার্ডে ক্লিক করলে সিস্টেম সরাসরি নিচে এই অংশে নিয়ে আসবে।

এই নির্দিষ্ট অংশের তথ্য মছুতে 
হলে এই ডিলিট বাটনে ক্লিক 
করুন।

আরও শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য

যোগ করতে এখানে ক্লিক করুন।

সিস্টেমে কখনো কখনো আপনার 
কোন ডকুমেন্ট আপলোড করার 
প্রয়োজন হবে। ডকুমেন্ট 
আপলোড করতে এই বাটনে ক্লিক 
করুন।   

সরাসরি ফর্মের শুরুতে চলে যেতে 
এই বাটনে ক্লিক করুন।

উদাহরণস্বরূপ, এখানে 
স্নাতকের তথ্যের জন্য একটি 
কার্ড রয়েছে। এভাবে এইচ এস 
সি, এস এস সি ইত্যাদি প্রতিটির 
তথ্য সংযোজন করা যাবে। 

“পরবর্তী ধাপ” এ ক্লিক করে পরের ধাপে এগিয়ে যান। 

পরিবর্তনগুলো ড্রাফট করে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার আপডেট সাবমিট হবে না। সাবমিট করতে পরবর্তী ধাপে যেতে হবে।  

৫৩



শুমারি ব্যবস্থাপনা শুমারি কী এবং কেন প্রয়োজন

শুমারি কী?

কেন শুমারি জমা দেওয়া প্রয়োজন? 

কারা শুমারি জমা দিতে পারবে?

কীভাবে শুমারি জমা দিতে পারব?

প্রধান শিক্ষক বার্ষিক শুমারির জন্য বিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য পরূণ করে জমা দিতে পারেন। শুমারি জমাদানের সময়সীমা শুরুর দিন থেকে প্রধান

শিক্ষকের ড্যাশবোর্ডে দেখানো হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই শুমারি জমা দেওয়া আবশ্যক।

প্রধান শিক্ষকের সবিধার্থে বিদ্যালয়ের কিছ ুসেকশানের তথ্য পরূন করা থাকবে। অন্যান্য সেকশানের নামে ক্লিক করলে তিনি বিস্তারিত তথ্য পরূণ 
করতে পারবেন।   

মোট ২৮টি সেকশানের তথ্য পরূণ করে শুমারি জমা দিতে হবে। এই বই-এর পরের অংশে শুমারির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শিক্ষকগন তদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ের শুমারি জমা দিতে পারবেন এবং বিগতবছরের জমা দেওয়া সকল শুমারির তালিকা ও বিস্তারিত

দেখতে পাবেন।

APSC- Annual Primary School Census বা বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি কার্যক্রমে বাংলাদেশের সকল ধরনের সরকারি বেসরকারি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমনঃ বিদ্যালয়ের একাডেমিক তথ্য, ভুমির তথ্য থেকে শুরু করে স্যানিটেশানের তথ্য, 
সাংস্কতিক এবং সামাজিক কার্যক্রম, প্রতি শ্রেণীর শিক্ষার্থী-শিক্ষকের তথ্য ইত্যাদি। 

বার্ষিক শুমারি কার্যক্রমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থা মলূ্যায়ণ করা হয়। শুমারির তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতি বছর বই বিতরণ, 
অনদুান, শিক্ষক ট্রেনিং ইত্যাদির মানদন্ড নির্ধারিত হয়। সর্বোপরি জাতীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মান ঠিক রাখতে এবং মানের উন্নতি সাধনের 
পরিমাপক হিসেবে শুমারি কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ। 

৫৪



শুমারি ব্যবস্থাপনা শুমারির সারাংশ 

সাইডমেনরু “শুমারি ব্যবস্থাপনা”তে ক্লিক করুন। নিচের “শুমারি আবেদনের ফর্ম” এ ক্লিক করলে এই স্ক্রীনে আসতে পারবেন।

শুমারি জমা দেওয়ার সময়সীমা দেখানো 

হয়েছে

শুমারির তথ্য কতটকুু পরূণ করা হয়েছে 

তা শতাংশে এবং রঙ এর মাধ্যমে দেখানো

হবে

শুমারির তথ্যাবলী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত 

থাকবে। প্রতিটি বিভাগের তথ্য পরূণ করে 

শুমারি জমা দিতে হবে।

প্রতিটি সেকশানের পাশে তথ্য কতটকুু 
পরূণ করা হয়েছে তা নাম্বারে উল্লখ করা 
আছে এবং রঙ পরিবর্তন দ্বারা বঝুানো 
হয়েছে। 

তথ্য ২৫%-৫০% পরূন হলে কমলা

কোন সেকশানের সব তথ্য পরূণ করা 
হয়ে গেলে কার্ডে একটি টিক চিহ্ন

দেখাবে

তথ্য ৫০%-৭৫% পরূন হলে হলদু

তথ্য ৭৫% এর বেশি পরূন হলে সবজু

প্রতিটি সেকশানে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরূণ করতে হবে। 

ড্যাশবোর্ডের নোটিফিকেশান বারে শুমারির লিংক থেকেও শুমারির পেইজে আসতে পারেন (২৭ পষৃ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 

শুরু করুন

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৫৫



শুমারি ব্যবস্থাপনা শুমারির সারাংশ 

বিদ্যালয়ের তথ্যাদি ৩টি ভাগে বিভক্তঃ

বিদ্যালয়ের তথ্য

শিক্ষার্থীর সংক্রান্ত শ্রেণি ভিত্তিক তথ্য

শিক্ষক/শিক্ষিকার তথ্য

মোট ২৮টি সেকশানের তথ্য পরূণ করে শুমারি জমা দিতে হবে।

“সাবমিট করুন” বাটনে ক্লিক করলে, যদি কোন আবশ্যক তথ্য পরূণ করা না হয়ে থাকে, তাহলে সিস্টেম 
আপনাকে তথ্য পরূণ করার ফিল্ডে সরাসরি নিয়ে যাবে। 

সকল সেকশানের তথ্যাদি পরুণ করা হয়ে 
গেলে “সাবমিট করুন” বাটনে ক্লিক 
করুন।

উল্লেখ্যঃ সকল আবশ্যক তথ্যাদি পরূণ 
না করা হলে শুমারি জমা দেওয়া যাবে 
না।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

সাবমিট করুন

৫৬



শুমারি ব্যবস্থাপনা 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

এই লেখাটি দ্রষ্টব্য

শুমারির প্রথম পেইজের “বিদ্যালয়ের তথ্য” অংশের “বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা” কার্ডে ক্লিক করলে এই পেইজে আসতে পারবেন।  

এরকম আগে থেকে পরূণ করা কোন সেকশানের তথ্য পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে সিস্টেমের সংশ্লিষ্ট মডিউল আপডেট করে আসতে হবে। 

প্রধান শিক্ষকের সবিধার্থে শুমারিতে কিছ ুসেকশানের তথ্য আগে থেকে পরূণ করা থাকবে, যদি বিদ্যালয়ের তথ্যাদি আপডেট করা থাকে। 

এক সেকশান থেকে পরের সেকশানে যেতে “পরবর্তী সেকশান” বাটনে ক্লিক করুন। 

আংশিক পরূণকৃত রিপোর্ট সংরক্ষন করতে “ড্রাফট করুন” বাটনে ক্লিক করুন। এক্ষেত্রে পনুঃরায় ফিরে এসে বাকি তথ্যাদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
পরুণ করা আবশ্যক। 

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

ড্রাফট করুন পরবর্তী সেকশান

৫৭



শুমারি ব্যবস্থাপনা 

*লাল তারকা চিহ্নিত 

তথ্যগুলো অবশ্যই পরূণ 

করতে হবে

এই সেশানে কোন তথ্য 

হালনাগাদ করলে পাশে এই 

“সদ্য হালনাগাদকৃত” ট্যাগটি 

দেখাবে।

এই ড্রপডাউন এ ক্লিক করে 

আপনার উত্তর নির্বাচন করুন

এই ইনপটু ফিল্ডে আপনার 

তথ্য লিখনু

বিদ্যালয়ের মৌলিক তথ্য

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৫৮



শুমারি ব্যবস্থাপনা 

কোন আবশ্যক তথ্য পরূণ 

করা ছাড়া শুমারি জমা দিতে 

চাইলে সিস্টেম আপনাকে 

সেই তথ্য পরূণের জন্য 

মেসেজ দেখাবে।

বিদ্যালয়ের উপকরণ ও সরঞ্জামাদি

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

এটি বিদ্যালয়ের “নিরাপদ 

পানীয় জলের ব্যবস্থা” কার্ডের

তথ্য থেকে প্রাপ্ত

এটি বিদ্যালয়ের “স্যানিটেশন 

ব্যবস্থা” কার্ডের তথ্য থেকে 

প্রাপ্ত

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৫৯



শুমারি ব্যবস্থাপনা 

আপনার বিদ্যালয়ে যে যে 

ক্লাসের পাঠদান করা হয়, সেই 

ক্লাসের নামের পাশে ক্লিক 

করে টিক চিহ্নিত করুন

বিদ্যালয়ে পাঠদানকৃত শ্রেণির তথ্য 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৬০



শুমারি ব্যবস্থাপনা 

ড্রপডাউন থেকে ক্লিক করে 

উত্তর নির্বাচন করুন

জলবায় ুপরিবর্তন ও দর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৬১



শুমারি ব্যবস্থাপনা ভূমির তথ্য 

এই স্ক্রল বারটি ক্লিক করে 

রেখে ডানে মাউজ আনলে, 

অথবা কীবোর্ডের ডানের 

তীর চিহ্ন “>” চাপলে স্ক্রিনের 

ডানের অংশ দেখা যাবে

আরও ভূমির তথ্য যোগ 

করতে এই বাটনে ক্লিক করুন

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৬২



শুমারি ব্যবস্থাপনা ভবনের তথ্য 

আরও ভবনের তথ্য যোগ 

করতে এই বাটনে ক্লিক করুন

কোন ভবনের তথ্য মছুতে

এই বাটনে ক্লিক করুন

এই সেশানে যে ফিল্ডের তথ্য 

পরূণ বা পরিবর্তিত হয়েছে, তা 

নীল লাইন দিয়ে চিহ্নিত হয়ে 

থাকবে

দ্রষ্টব্য অংশটি পড়ুন

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৬৩



শুমারি ব্যবস্থাপনা কক্ষের তথ্য

"ভবনের তথ্য" তে পরূণকৃত 

কক্ষের সংখ্যা অনযুায়ী 

এখানে ভবনের নাম্বার দিন। 


দ্রষ্টব্য অংশটি পড়ুন

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৬৪



শুমারি ব্যবস্থাপনা ওয়াশব্লক ব্যবস্থার তথ্য 

কোন ওয়াশব্লকের তথ্য মছুতে

এই বাটনে ক্লিক করুন

ওয়াশব্লকের তথ্য যোগ করতে

এই বাটনে ক্লিক করুন

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৬৫



শুমারি ব্যবস্থাপনা পানীয় জলের ব্যবস্থার তথ্য 

ড্রপডাউন থেকে ক্লিক করে 

উত্তর নির্বাচন করুন

পানীয় জলের ব্যবস্থার তথ্য 

যোগ করতে এই বাটনে ক্লিক 

করুন 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৬৬



শুমারি ব্যবস্থাপনা স্যানিটেশন ব্যবস্থার তথ্য 

এই ড্রপডাউন থেকে আপনার 

তথ্য নির্বাচন করুন

স্যানিটেশান ব্যবস্থার তথ্য 

যোগ করতে এই বাটনে ক্লিক 

করুন 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৬৭



শুমারি ব্যবস্থাপনা আসবাবপত্রের তথ্য 

এই ড্রপডাউন থেকে 

আসবাবের ধরন নির্বাচন

করুন

আসবাবপত্রের সংখ্যা লিখনু 

আসবাবপত্রের তথ্য মছুতে 

এই বাটনে ক্লিক করুন

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

৬৮



শুমারি ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রযক্তি, মাল্টিমিডিয়া ও অন্যান্য তথ্য 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

এই ড্রপডাউন থেকে আপনার 

তথ্য নির্বাচন করুন

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৬৯



শুমারি ব্যবস্থাপনা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

এখানে আপনার তথ্য লিখনু 

এই ড্রপডাউন থেকে আপনার 

তথ্য নির্বাচন করুন

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৭০



শুমারি ব্যবস্থাপনা 

এই ফিল্ডগুলোতে তথ্য লিখনু

সামাজিক উদ্বদু্ধকরণ সভা 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৭১



শুমারি ব্যবস্থাপনা 

বিদ্যালয়ের খেলাধলুা ও 

সাংস্কতিক কর্মকান্ডের তথ্য 

ড্রপডাউন থেকে নির্বাচন করুন

খেলাধলুা ও সাংস্কতিক কর্মকান্ড  

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৭২



শুমারি ব্যবস্থাপনা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সবিধাসমহূ 

বিদ্যালয়ের বিশেষ চাহিদা 

সম্পন্ন শিক্ষার্থীর তথ্য 

ড্রপডাউন থেকে নির্বাচন করুন

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৭৩



শুমারি ব্যবস্থাপনা কোভিড-১৯ কালীন বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রভাব

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

এই ড্রপডাউন থেকে আপনার 

তথ্য নির্বাচন করুন

এখানে আপনার তথ্য লিখনু

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৭৪



শুমারি ব্যবস্থাপনা 

বয়সকাঠামো অনযুায়ী 

অভর্তিকৃত এবং ভর্তির পর 

ঝড়ে পড়া শিশুর সংখ্যা 

এখানে লিখনু  

ঝড়ে পড়া শিশুর তথ্য 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৭৫



শুমারি ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

এখানে আপনার তথ্য লিখনু

তথ্য পরূণের আগে দ্রষ্টব্য 

অংশগুলো পড়ুন  

শিক্ষার্থীর সংক্রান্ত সেকশানে, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে শুরু করে অষ্টম শ্রেণি (যদি বিদ্যালয়ে থাকে) পর্যন্ত তথ্য পরূণ করা যাবে। 

এই সেকশানে শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্যের বিবরণ চাওয়া হয়েছেঃ

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা  
শ্রেণিভিত্তিক (সেকশনভিত্তিক) শাখার তথ্য 
জন্মসাল ভিত্তিক ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা  
প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সমাপ্ত করে ১ম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা (শুধমুাত্র ১ম শ্রেণির জন্য) 
২০২১ সালে একই শ্রেণিতে অধ্যয়ন/পনুরাবত্তি 

শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতির শতকরা (%) হার

পাঠদানের মাধ্যম ভিত্তিক ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা 

ভর্তিকৃত উপজাতি/ক্ষদ্র ন-ৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীর সংখ্যা 

ধর্ম অনযুায়ী পাঠদানের মাধ্যম ভিত্তিক ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা 

ভর্তিকৃত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা 

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৭৬



শুমারি ব্যবস্থাপনা 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যার সাথে 

বিভিন্ন ভাগের সংখ্যাগুলোর 

অবশ্যই সামঞ্জস্য থাকা 

প্রয়োজন। না মিললে এই 

মেসেজ দেখানো হবে এবং 

রিপোর্ট জমা দেওয়া যাবে না। 

মোট সংখ্যা এবং গড় গুলো 

এখানে দেখানো হবে

শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য 

শিক্ষার্থী বিষয়ক তথ্য শ্রেণি ভিত্তিক হবে। শুমারির “বিদ্যালয়ে পাঠদানকৃত শ্রেণির তথ্য” এর ভিত্তিতে শ্রেণির সংখ্যা নির্ধারিত হবে। প্রতিটি

শ্রেণির জন্যই পথৃকভাবে তথ্য পরুণ করতে হবে। 

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৭৭



শুমারি ব্যবস্থাপনা 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য 

শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যার সাথে 

বিভিন্ন ভাগের সংখ্যাগুলোর 

অবশ্যই সামঞ্জস্য থাকা 

প্রয়োজন। মোট সংুখ্যার সাথে 

সামঞ্জস্য না থাকলে এই 

মেসেজ দেখানো হবে এবং 

রিপোর্ট জমা দেওয়া যাবে না। 

বিদ্যালয়ে বিদ্যমান পাঠদান 
মাধ্যম অথবা ভার্শানের 
নামগুলো এখানে লেখা 
থাকবে। 

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৭৮



শুমারি ব্যবস্থাপনা 

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

এই ৪টি অংশের যোগফল 

ক্লাসের মোট বালক সংখ্যার 

সমান হতে হবে

এই ৪টি অংশের যোগফল 

ক্লাসের মোট বালক সংখ্যার 

সমান হতে হবে

শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য 

এই অংশটি কেবল মাত্র ১ম 

শ্রেনীর জন্য প্রযোজ্য

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৭৯



শুমারি ব্যবস্থাপনা শিক্ষক/শিক্ষিকার তথ্য

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

তথ্য পরূণের আগে দ্রষ্টব্য 

অংশটি পড়ুন

এখানে প্রয়োজনীয় তথ্য 

লিখনু

এই অংশটি দ্রষ্টব্য

শুমারির এই অংশটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীর তথ্য পরূণের জন্য। 

৮০



শুমারি ব্যবস্থাপনা শিক্ষক/শিক্ষিকার তথ্য

পরবর্তী অংশের তথ্য পরুণের

জন্য এখানে ক্লিক করুন।

তথ্য পরূণের আগে দ্রষ্টব্য 

অংশটি পড়ুন

এখানে লেবেল অনযুায়ী দিন, 

মাস, বছর মন্তব্য লিখনু

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৮১



শুমারি ব্যবস্থাপনা শিক্ষক/শিক্ষিকার তথ্য

শুমারির তথ্য পরূণ শেষ হলে 

শুমারির সারাংশে ফেরত 

যেতে এখানে ক্লিক করুন।

এই ড্রপডাউন থেকে উত্তর 

নির্বাচন করুন

এই বারটি ক্লিক করে ধরে 

রেখে ডানে মাউস সরিয়ে 

আনলে স্ক্রীনের ডানের অংশ 

দেখা যাবে। 

ডানে স্ক্রল করে আরও তথ্য 

পরূণ করুন

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৮২



শুমারি ব্যবস্থাপনা শুমারি তথ্য রিভিউ পেইজ

শুমারির সারাংশ থেকে 

“সাবমিট করুন” বাটনে

ক্লিক করলে এই রিভিউ

পেইজ দেখানো হবে। জমা

দেওয়ার পর্বে সকল তথ্য 
সঠিক কীনা যাচাই করে নিন

দ্রুত অনসুন্ধান সহায়কের 
ট্যাগগুলোতে ক্লিক করলে

স্ক্রিনের নিচে সরাসরি ঐ

সেকশানের অংশে নিয়ে 
যাওয়া হবে।

সব তথ্য ঠিক থাকলে 
“সাবমিট” বাটনে ক্লিক 
করুন

সাবমিট করুন

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৮৩



শুমারি ব্যবস্থাপনা শুমারি সবমিট নিশ্চিতকরন

জমা দেওয়ার পর এই ডায়লগ 
বক্স দেখানো হবে। শুমারি জমা 

দেওয়া নিশ্চিত করতে এই 

বাটনে ক্লিক করুন

জমা দেওয়া বাতিল করতে 

চাইলে এই বাটনে ক্লিক করুন।

উল্লেখ্য, এই বাতিল বাটনে 

ক্লিক করলে আপনার শুমারির 

পরূণকৃত তথ্যাদি মছে যাবে না। 

শুমারির সকল প্রয়োজনীয় তথ্য পরূণ করা হয়ে গেলে আপনার শুমারি জমা দেওয়া হয়ে যাবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে শুমারির আবেদন 

চলে যাবে। 

শুমারির আবশ্যক তথ্য অপরূণ করা থাকলে শুমারি জমা দেওয়া হবে না। আপনাকে পনুরায় সারাংশ পেইজে নিয়ে যাওয়া হবে এবং কোন

কোন সেকশানের তথ্য পরূণ বাকি তা লাল করে দেখানো হবে। 

আবেদন অনমোদিত হলে “অনমোদিত” ট্যাগ দেখাবে। 

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৮৪



শুমারি ব্যবস্থাপনা শুমারি সাবমিটের সময় আবশ্যক তথ্য না দেয়া হলে

শুমারির তথ্য অপরূণ করা থাকলে শুমারি জমা দেওয়া হবে না। আপনাকে পনুরায় সারাংশ পেইজে নিয়ে যাওয়া হবে এবং কোন কোন 

সেকশানের তথ্য পরূণ বাকি তা লাল করে দেখানো হবে। 

এই লাল চিহ্নিত কার্ডগুলোর 

তথ্য পরূন করা হয়নি। তথ্য 

পরূণ করতে একটি একটি করে

কার্ড নির্বাচন করুন। 

এই অংশটি দ্রষ্টব্য

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

সাবমিট করুন

৮৫



শুমারি ব্যবস্থাপনা শুমারি অনমোদনের জন্য অপেক্ষমান থাকলে

সফলভাবে শুমারি জমা দেওয়ার পরে এই মেসেজটি দেখানো হবে। শুমারি রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর অনমোদনের জন্য পাঠানো হবে। 

শুমারি সাবমিট করার পরে আবার 'বার্ষিক শুমারি জমা দিন' লিঙ্কে ক্লিক করলে এই স্ক্রীন দেখাবে

শুমারি অনমোদনের জন্য

অপেক্ষমান থাকলে এই 

মেসেজ দেখানো হবে

শুমারির স্ট্যাটাস দেখতে 

এখানে ক্লিক করুন

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

অনমোদনের জন্য অপেক্ষমান

৮৬



শুমারি ব্যবস্থাপনা শুমারি অনমোদনের পরে

সফলভাবে জমা দেওয়ার পরে, আপনার শুমারি আবেদন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে অনমোদিত হয়ে আসলে শুমারির স্ক্রিনে এই মেসেজ 
দেখানো হবে।

আপনার শুমারি অনমোদিত 

হলে এই মেসেজ দেখানো হবে

এখানে অনমোদিত ট্যাগ 

থাকবে

শুমারিটি দেখতে এখানে ক্লিক 

করুন

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৮৭



শুমারি ব্যবস্থাপনা  

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বার্ষিক শুমারি জমা দেওয়ার পর রিপোর্টটি তালিকায় দেখানো হবে। বিগত বছরের জমা দেওয়া সব শুমারির তালিকা 
এখানে থাকবে। 

শুমারি অনমোদিত হলে শুমারির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

সাইড মেনরু শুমারি ব্যবস্থাপনার নিচে “বার্ষিক শুমারি তালিকা” অংশটি থাকবে। 

অনমোদিত শুমারির তালিকা

শুমারি রিপোর্টের বিস্তারিত 

দেখতে এখানে ক্লিক করুন

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

৮৮



শুমারি ব্যবস্থাপনা  

বিস্তারিত রিপোর্টে 

জমাদানকারি এবং 

অনমোদনকারির নাম উল্লেখ 

থাকবে।

তথ্যাবলী দ্রুত অনসুন্ধানের 

জন্য সহায়ক ট্যাগে ক্লিক  
করুন। ক্লিক করলে ফর্মে 

ট্যাগের নির্ধারিত অংশে 

সরাসরি যাওয়া যাবে।

পর্ববর্তী পেইজে ফিরে যেতে 

এই বাটনে ক্লিক করুন

কোন বছরের শুমারি তা 

এখানে লেখা থাকবে। 

বিগত কোন বছরের শুমারি তথ্য দেখা

শুমারি আবেদনের ফর্ম

অনমোদিত শুমারি সমহূ

অনমোদিত শুমারির তালিকা থেকে কোন শুমারি ক্লিক করলে সেই শুমারির বিস্তারিত দেখা যাবে, এই পেইজের মত।   

৮৯



বই বিতরণ ব্যবস্থাপনা 

পাঠ্যপস্তক চাহিদার তথ্য 

জমা দিতে এখানে ক্লিক করুন।

এখানে থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যা 

ইনপটু করুন।

চাহিদা জমাদানের সময়সীমা 

চাহিদা জমা না দেয়া থাকলে 

এই  ট্যাগটি দেখানো হবে

সাইডমেনরু “পাঠ্যপস্তক বিতরণ” এর “পাঠ্যপস্তকের চাহিদা” থেকে এই স্ক্রীনে আসা যাবে।

অধিকাংশ তথ্য সিস্টেম সর্বশেষ অনমোদিত শুমারি তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় ভাবে পাঠ্যপস্তকের চাহিদা তৈরি হবে। 

“উদ্বতৃ্ত” অংশে আগের বছরের রয়ে যাওয়া অতিরিক্ত পাঠ্যপস্তক সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। 

স্বয়ংক্রিয় চাহিদার জমা

প্রধান শিক্ষকগন তদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপস্তকের চাহিদা স্বয়ংক্রিয় ভাবে তৈরি করতে ও জমা দিতে পারবেন এবং সকল চাহিদার তালিকা ও বিস্তারিত তথ্যাদি দেখতে পাবেন।

৯০



স্বরবর্ণ চার্ট

বই বিতরণ ব্যবস্থাপনা   

পাঠ্যপস্তক চাহিদার তথ্য 

দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

পাঠ্যপস্তক চাহিদার 

সময়সীমার মধ্যে চাহিদার 

তালিকা জমা দিতে হবে।

ইতোমধ্যে জমাকৃত চাহিদা 
সমহের 

তালিকা দেখা যাবে এখানে

চাহিদার তথ্য অনযুায়ী 

পাঠ্যপস্তক বিদ্যালয়ে বিতরন

করা হবে। 

চাহিদার তালিকা 

৯১



শিক্ষক হালনাগাদের আবেদন 

১৬৫২৩১ পশ্চিম চরনাচনা রেজিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)

আবেদনের তালিকা পেন্ডিং আবেদন সমহূ

অনমোদনকারি কর্মকর্তার কাছে আবেদনগুলি জমা হবে বামের সাইডমেনরু ”আবেদন” বিভাগে। অনমোদনকারি কর্মকর্তার কাছে আবেদনগুলি জমা হবে বামের সাইডমেনরু ”আবেদন” বিভাগে। 

আবেদনগুলির মলূ্যায়ণ 

করতে এই বাটনে ক্লিক করুন।

প্রধান শিক্ষক আবেদনগুলি 

অনমোদন বা বাতিল করতে 

পারবেন।

নতুন আবেদন আসলে প্রধান 

শিক্ষক এই নোটিফিকেশন 

দেখতে পাবেন

নিজস্ব তথ্য আপডেটের জন্য সহকারি শিক্ষকের নিজ নিজ প্রধান শিক্ষকগনের অনমুতির প্রয়োজন হবে। এই আবেদনগুলো প্রধানশিক্ষক এই স্ক্রিনে দেখতে পাবেন। 

আঃ বারেক মিয়া
প্রধান শিক্ষক

বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের কাছে কোন আবেদন আসবে না। 

পেন্ডিং আবেদন সমহূ

৯২



প্রধান শিক্ষকের নিজের করা আবেদন সমহের তালিকা থাকবে “আমার আবেদন” বিভাগে। 

প্রধান শিক্ষকের আবেদন সমহূ তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে যাবে। 

আবেদন অনমোদিত হলে “অনমোদিত” লেবেল দেখানো হবে। 
অনমোদিত না হলে “অস্বীকৃত” লেবেল দেখানো হবে। 
আবেদনটি অনমোদনের জন্য অপেক্ষমান থাকলে “পেন্ডিং” লেবেল দেখানো হবে। 

এখানে আবেদনগুলির 

অবস্থা দেখানো হবে, যেমন- 

অনমোদিত, পেন্ডিং, 

অস্বীকৃত। 

পেন্ডিং আবেদনটি দেখতে বা 

সম্পাদনা করতে এখানে ক্লিক 

করুন

এখানে ক্লিক করে

আবেদনের কিছ ুঅতিরিক্ত 

তথ্য দেখনু। যেমনঃ 

অনমোদনকারি, কারণ, সময়।

১৬৫২৩১ পশ্চিম চরনাচনা রেজিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)

বিদ্যালয় হালনাগাদের আবেদন 

আঃ বারেক মিয়া

আঃ বারেক মিয়া
প্রধান শিক্ষক

আঃ বারেক মিয়া

আঃ বারেক মিয়া

শিক্ষক হালনাগাদের আবেদন 

বিদ্যালয় হালনাগাদের আবেদন 

১৬৫২৩১ পশ্চিম চরনাচনা রেজিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)

১৬৫২৩১ পশ্চিম চরনাচনা রেজিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)

তথ্য আপডেট, বার্ষিক শুমারি ও পাঠ্যপস্তকের চাহিদা ইত্যাদির জন্য প্রধান শিক্ষকগণের নিজ নিজ শিক্ষা কর্মকর্তার অনমুতির প্রয়োজন হবে। 
অনমোদনের জন্য প্রেরিত আবেদনগুলি এখানে দেখা যাবে 

আবেদনের তালিকা আমার আবেদন সমহূ

আমার আবেদন সমহূ

৯৩



আবেদন সমহের ইতিহাস 

প্রধান শিক্ষক যে সব আবেদনের অনমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন, সেসব থাকবে “সম্পন্ন আবেদন” বিভাগে। 

“অ্যাডভান্স ফিল্টার" ব্যবহার করে কাঙ্খিত ফলাফল সহজে খুঁজে বের করতে সহায়তা পাবেন। 

আবেদনের তালিকা
আঃ বারেক মিয়া
প্রধান শিক্ষক

মোঃ আবলু হোসেন

শিক্ষক হালনাগাদের আবেদন 

১৬৫২৩১ পশ্চিম চরনাচনা রেজিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)

মোসাঃ আমিনা বেগম

জগদীশ চন্দ্র দে

শিক্ষক হালনাগাদের আবেদন 

শিক্ষক হালনাগাদের আবেদন 

১৬৫২৩১ পশ্চিম চরনাচনা রেজিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)

১৬৫২৩১ পশ্চিম চরনাচনা রেজিঃ বেঃ প্রাঃ বিদ্যালয় (সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়)

পেন্ডিং আবেদন সমহূ
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সমাপ্ত 


