
শিক্ষা প্রশিষ্ঠান বাশষ িক জশিপ ২০২১ এি িথ্য ছক পূিণ শনর্দ িশিকা 

 

অিযাবশ্যকীয় শনর্দ িিাবলী: 

* স্বল্প সমর্য় এবং সঠিকভার্ব িথ্য প্রদান সম্পন্ন কিাি জন্য স্ব-স্ব প্রশিষ্ঠার্নি ক্ষক্ষর্ে প্রর্ াজয িথ্যছক ব্যানর্বইস এি ওর্য়বসাইট ক্ষের্ক 

ডাউনর্লাডপূব িক সকল িথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পূব িক হাড িকশপর্ি শলশপবদ্ধ কর্ি ব্যানর্বইর্সি ওর্য়বসাইর্ট লগ ইন কর্ি  োস্থার্ন িথ্য 

Upload করুন। 

* শিক্ষােী ও শিক্ষক-কম িচািীর্দি িথ্য প্রদার্নি ক্ষক্ষর্ে অর্টাবি ২০২১ এি হালনাগাদ িথ্য প্রদান কির্ি হর্ব।  

* শিক্ষা প্রশিষ্ঠার্নি নাম বাংলায় পূির্ণি ক্ষক্ষর্ে অভ্র শক-ক্ষবাড ি এবং Nikosh ফন্ট ব্যবহাি করুন।  

 

* িািকা শচশিি সকল শফর্েি িথ্য অবশ্যই প্রদান কির্ি হর্ব। 

* িথ্য ছক পূিণ কিাি সময় শবদ্যযৎ চর্ল ক্ষগর্ল অেবা আংশিক িথ্য এশি কিাি পি ক্ষকান কািণবিি আি িথ্য প্রদান কিা সম্ভবপি না 

হর্ল Log out কর্ি শকছুটা সময় পি পুনিায় লগ-ইন পািায় শগর্য় EIIN এবং Password (532688) শদর্য় মূল িথ্যছর্কি 

পািায় প্রর্বি কির্ি হর্ব। 

 

      সার্ ভারেে লোড ব্যারেন্সিং এবিং ন্িন্ব ভঘ্নর্ারব তথ্য প্রদারিে সুন্বধারথ ভ ন্িক্ষা প্রন্তষ্ঠাি কর্তভক তথ্য প্রদারিে সময়কাে  ন্িক্ষা-

অঞ্চেন্র্ন্িক ন্িম্নরূরে ন্িধ ভােণ কো হরয়রে। ন্িন্দ ভষ্ট সমরয়ে মরে তথ্য প্রদাি ন্িন্িতকেরণে জন্য সিংন্িষ্ট সকেরক ন্বরিষর্ারব 

অনুরোধ কো হরো। 

 

ন্িক্ষা-অঞ্চে:  সময়কাল 

ক) ঢাকা, ময়মনশসংহ ও শসর্লট [২১ টি ক্ষজলা] ১৬ - ২০ অর্টাবি ২০২১ 

খ) কুশমল্লা, চট্টগ্রাম ও খুলনা [২১ টি ক্ষজলা]  ২১ - ২৫ অর্টাবি ২০২১ 

গ) িাজিাহী, িংপুি ও বশিিাল [২২ টি ক্ষজলা] ২৬ - ৩০ অর্টাবি ২০২১ 

 

ঘ) শবশ্বশবদ্যালয়, ইংশলি শমশডয়াম এবং ক্ষমশডর্কল ও ক্ষডন্টাল কর্লজসমূর্হি িথ্য সংগ্রহ  ১৬ - ২৫ অর্টাবি ২০২১ 

 

শব: দ্র: ক্ষকান শবর্িষ কাির্ণ শনর্ িাশিি সময়কার্লি মর্ে ক্ষকান শিক্ষা প্রশিষ্ঠান িথ্য প্রদান কির্ি সক্ষম না হর্ল নর্ভম্বি, ২০২১ এি প্রেম 

সপ্তার্হি মর্ে জশির্পি িথ্য প্রদান কিা  ার্ব। 

 

 

১. প্রের্ম কশম্পউটার্িি ব্রাউজাি (র্ মন: Google Chrome, Mozilla Firefox ইিযাশদ) এ প্রর্বি করুন। 

২. ব্রাউজার্ি ব্যানর্বইস এি ওর্য়বসাইট www.banbeis.gov.bd এ প্রর্বি করুন। অথবা দ্রুত log in করতত নিতের 

   ন িংকটি http://202.72.235.217 ব্যবহার করুি।  
 

৩. এবাি শনর্নাক্ত ছশবি শনর্দ িিনা অনু ায়ী                 ক্ষমনুর্ি শিক করুন। 

 

শিক্ষা জশিপ ২০২১ 

২০২১22021২০

২১ ২০২০২১২০২১ 

http://www.banbeis.gov.bd/
http://202.72.235.217/


 

 

৪. শিক কিাি পি শনর্নাক্ত ছশবি মি Log in Page প্রদশি িি হর্ব। এখার্ন EIIN বর্ে আপনাি প্রশিষ্ঠার্নি EIIN এবং 

Password বর্ে 532688 শলর্খ                      বাটর্ন শিক করুন।  

 

৫. সফলভার্ব লগ-ইন সম্পন্ন হর্ল শনর্নাক্ত ছশবি মি িথ্যছর্কি মূল পািা প্রদশি িি হর্ব। আপশন সঠিকভার্ব শনজ প্রশিষ্ঠার্নি আইশডর্ি 

লগ-ইন কির্ি ক্ষপর্ির্ছন শক-না, িা শনশিি হওয়াি জন্য শনর্নাক্ত ছশবর্ি শনর্দ িশিি স্থার্ন আপনাি প্রশিষ্ঠার্নি নাম প্রদশি িি হর্ে শক-

না ক্ষদর্খ শনন।  

Log in 



 

৬. আপনাি প্রশিষ্ঠার্নি অর্নক িথ্য পূিণকৃি ক্ষদখার্ব। এর্ক্ষর্ে পূিণকৃি ির্থ্যি ক্ষকান পশিবিিন প্রর্য়াজন হর্ল পশিবিিন করুন। এছাড়া 

শকছু িথ্য খাশল বা ফাঁকা ক্ষদখর্বন, ফাঁকা অংিগুর্লা  ো েভার্ব পূিণ করুন। িথ্যছর্কি ক্ষকান আবশশ্যক ঘি ফাঁকা োকর্ল পিবিী 

র্ার্প প্রর্বি কির্ি পাির্বন না। 

 

৭. প্রেম Page এ প্রর্ াজয িথ্যসমূহ পূিণ কিা সম্পন্ন হর্ল শনর্নাক্ত ছশবর্ি প্রদশি িি িথ্যছর্কি শনর্চি শদর্ক োকা                             

বাটন এ শিক করুন। শিক কিাি পূর্ব ি সকল িথ্য সঠিকভার্ব ক্ষদয়া হর্য়র্ছ শকনা শনশিি হউন। অসম্পূণ ি বা আংশিক িথ্য ক্ষকান ক্রর্মই 

গ্রহণর্ াগ্য হর্ব না। ভুল িথ্য প্রদান কির্ল প্রশিষ্ঠান ক্ষশিগ্রস্ত হর্ি পার্ি। িথ্য সঠিকভার্ব সংিশক্ষি হর্ল                                                    

ক্ষলখা ক্ষভর্স উঠর্ব। অিঃপি ভশবষ্যি প্রর্য়াজর্ন ব্যবহার্িি জন্য শচর্ে প্রদশি িি                    বাটর্ন শিক কর্ি প্রদত্ত িথ্য সংিক্ষণ 

করুন। উর্ল্লখ্য, প্রশি পািাি িথ্য পৃেকভার্ব শপ্রন্ট কির্ি হর্ব। িথ্যছর্কি সকল পািা একর্ে শপ্রন্ট কিাি সুর্ াগ ক্ষনই। 

 

৮. সফটওয়যারে প্রদন্ি ভত ১.১.২ এি িথ্যসমূহ হালনাগাদ করুন (ইউশনয়ন এবং ওয়ার্ড িি িথ্য অবশ্যই হালনাগাদ করুন) 

 ঠিকানা: গ্রাম/হ াল্ডিং নম্বর---------------------------হরাড:--------------------ডাকঘর:--------------হ াস্ট হকাড:------------------- 

      ইউল্নয়ন:------------ওয়াড ড:------------------হমৌজা:----------------উ জজলা/থানা:----------------হজলা:--------------ল্িভাগ:----- 

 

৯. ন্িরম্নে ন্িরে প্রদন্ি ভত তথ্যেরক ন্বগত ন্তি বেরেে ন্িক্ষাথী ন্বষয়ক তথ্য প্রদারিে লক্ষরে ন্বরিষ সতকভতা অবেম্বি কোে জন্য অনুরোধ 

কো হে। আেিাে প্রদি তরথ্য ভুে থাকরে ন্িক্ষা প্রন্তষ্ঠাি ক্ষন্তগ্রস্ত হরত োরে।   

 

Save and Next 

Data Saved Successfully 

Print 



 

 

১০. িথ্য সঠিকভার্ব সংিশক্ষি হর্ল ক্ষমনুবার্ি প্রদশি িি পিবিী ক্ষমনুর্ি (র্ মন: ক্ষমৌশলক িথ্য-২, শিক্ষােী-১, শিক্ষােী-২ ইিযাশদ) শিক 

করুন এবং পুর্ব িি ন্যায় িথ্য পূিণ কর্ি সংিক্ষণ করুন। 

 

১১. একই পদ্ধশির্ি সব ির্িষ পািা (শিক্ষক-কম িচািী িথ্য) প িন্ত িথ্য পূিণ কর্ি ক্ষ র্ি হর্ব এবং প্রশি পািাি িথ্য পূির্ণি পি সংিক্ষর্ণি 

জন্য ০৭ নং অনুর্ের্দি শনর্দ িিনা অনুসিণ কির্ি হর্ব। 

১২. সেকশি ২: এর মূল প্রল্িষ্ঠাজনর  দল্িল্ভল্িক অনুজমাল্দি, কম ডরি ও এমল্ ওভুক্ত (প্রজ াজয হেজে) ল্িেক ও কম ডচারীর সিংখ্যা 

(সবেরকানর নশক্ষা প্রল্িষ্ঠাজনর জন্য ২০২১ োত র এমনিও িীনতমা া অনুযায়ী/েরকানর নশক্ষা প্রল্িষ্ঠাজনর জন্য অনুতমানিত িি অনুযায়ী) 

পূরণ করুি। 

  

১৩. শচর্ে প্রদশি িি িথ্যছর্ক ক্ষকাশভড-১৯ সংক্রান্ত িথ্যাশদ অবশ্যই পূিণ কির্ি হর্ব।  

 



১৪. সব ির্িষ পািায় (শিক্ষক-কম িচািী িথ্য) শিক্ষক-কম িচািীর্দি ব্যশক্তগি িথ্যছর্ক প্রশিষ্ঠার্নি সকল শিক্ষক/ কম িচািীি িথ্য হালনাগাদ 

করুন। িথ্য হালনাগার্দি পূর্ব ি “শিক্ষক ও কম িচািীি িথ্য” এি শনর্চ প্রদশি িি শবর্িষ শনর্দ িিাবশল ভার্লাভার্ব পড়ুন। ক্ষকান শিক্ষক ও 

কম িচািীি নাম বাদ ক্ষদওয়াি প্রর্য়াজন হর্ল ঐ শিক্ষক/ কম িচািীি নার্মি ডানশদর্ক Action কলার্ম প্রদশি িি                   বাটর্ন 

শিক করুন। শিক্ষক-কম িচািীর্দি ব্যশক্তগি িথ্য হালনাগার্দি জন্য ঐ শিক্ষক/ কম িচািীি নার্মি ডানশদর্ক Action কলার্ম প্রদশি িি 

                   বাটর্ন শিক করুন।  

 

১৫.                বাটর্ন শিক কির্ল শনর্নাক্ত ছশবি মি একটি শিন সামর্ন আসর্ব। প্রদশি িি শির্ন সকল িথ্য সিকিিাি সার্ে হালনাগাদ 

করুন। িথ্য হালনাগাদ সম্পন্ন হর্ল শনর্নাক্ত শচর্ে প্রদশি িি                                বাটর্ন শিক করুন।  

 

১৬. নতুন শিক্ষক ও কম িচািীি িথ্য এশি কিাি জন্য                                   বাটর্ন শিক করুন। এই বাটর্ন শিক কির্ল পূর্ব িি শচর্েি 

মি একটি শিন ক্ষভর্স উঠর্ব, ক্ষসখার্ন সকল ঘর্িি িথ্য সিকিিাি সার্ে পূিণ কর্ি                                বাটর্ন শিক কির্লই 

নতুন শিক্ষক/ কম িচািীি িথ্য সংর্ াশজি হর্য়  ার্ব। 

Delet

e 
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১৭. শিক্ষক- কম িচািীগর্ণি িথ্য সঠিকভার্ব হালনাগাদকিণ সম্পন্ন হর্ল িথ্যছর্কি শনর্চি শদর্ক োকা                      বাটন এ শিক কর্ি 

িথ্য সংিক্ষণ করুন। 

১৮. সকল পািাি িথ্য শনভু িলভার্ব হালনাগাদ কিা সম্পন্ন হর্ল শনর্নাক্ত শচর্ে প্রদশি িি                             বাটর্ন শিক কর্ি িথ্য প্রদান 

সম্পন্ন করুন। সঠিকভার্ব িথ্য প্রদান সম্পন্ন হর্ল শির্ন র্ন্যবাদসূচক বািিা প্রদশি িি হর্ব। অিঃপি প্রশিষ্ঠার্নি পিবিী প্রর্য়াজর্নি 

জন্য দাশখলকৃি িথ্যসমূহ সংিক্ষর্ণি শবষয়টি শনশিি কর্ি                      বাটর্ন শিক কর্ি ক্ষবি হর্য়  ান।  

 

 

 

১৯. ন্িক্ষা প্রন্তষ্ঠাি প্রধািগণ তথ্যেক Submit কোে েে সহকােী লপ্রাগ্রামাে/উেরজো/থািা মােন্মক ন্িক্ষা অন্ফসােরক 

লটন্েরফারি/রমাবাইরে অবন্হত কেরবি। উেরজো/থািা মােন্মক ন্িক্ষা অন্ফসাে তথ্যেক লর্ন্েফাই কোে েে লজো ন্িক্ষা 

অন্ফসােগণ লর্ন্েফাই কেরবি।সহকােী লপ্রাগ্রামাে/উেরজো/থািা মােন্মক ন্িক্ষা অন্ফসাে এবিং লজো ন্িক্ষা অন্ফসােগরণে 

লর্ন্েফাই ব্যতীত বন্ণ ভত তথ্যেক ব্যািরবইস Server এ গৃহীত হরব িা। 

 

 

 

২১. জশির্পি িথ্য শনভু িল হওয়া বাঞ্চনীয়। ভশবষ্যর্ি এ ির্থ্যি উপি শভশত্ত কর্ি পশিকল্পনা প্রণয়ন কিা হর্ব। 

 

 

 

Submit 

  চূড়ান্ত সাবশমট 

Log out 

২০.  উেরজো/থািা মােন্মক ন্িক্ষা অন্ফসাে এবিং সহকােী লপ্রাগ্রামােগণ স্ব-স্ব উেরজোে ন্যযিতম ১০ িতািংি ন্িক্ষা প্রন্তষ্ঠাি স্বিেীরে 

       েন্েদি ভিপূব ভক ন্িক্ষা প্রন্তষ্ঠাি কর্তভক দান্িেকৃত তরথ্যে সঠিকতা যািাই কেরবি। 

 



মাদ্রাসা ন্িক্ষা প্রন্তষ্ঠারিে জন্য  অন্তন্েক্ত ন্িরদ ভিিা: 

➢ প্রশ্ন িিং ১.২.৬ এ প্রন্তষ্ঠারিে োঠদারিে সব ভন্িম্ন স্তে অবশ্যই ন্িব ভািি কেরত হরব। 

➢ প্রশ্ন নং ১.৩.১৮ এ দান্িে মাদ্রাসাে জন্য (১ম-১০ম) েযর্ন্ভ ন্িক্ষাথীে সিংখ্যা লযাগ করে দান্িে এে ঘরে বা কোরম ন্েখুি। 

➢ প্রশ্ন নং ২.২ এ আন্েম লথরক সরব ভাচ্চ স্তরে বয়সন্র্ন্িক ন্িক্ষাথীে সিংখ্যা ০১/০৭/২০২১ তান্েরি বয়স ন্হসাব করে ন্িধ ভান্েত 

ঘরে ন্েখুি। ২২-২৫ বেরেে তরধাধ ভ ন্িক্ষাথীে সিংখ্যা ২১ বেরেে উেরেে কোরম ন্েখুি। 

➢ মাদ্রাসায় সিংযুক্ত কান্েগন্েে লক্ষরে প্রশ্ন নং ২.৮ লথরক  ২.১২ েযর্ন্ভ প্ররযাজয লক্ষরে সঠিকর্ারব তথ্য প্রদাি করুি। 

➢ প্রশ্ন নং ২.৩২ এ ন্বএমটিটিআই লথরক ন্বএড সমমাি প্রন্িক্ষণপ্রাপ্ত ন্িক্ষক সিংখ্যা ন্বএমএড কোরম ন্েখুি। 

 

কান্েগন্ে ও লর্ারকিিাে ন্িক্ষা প্রন্তষ্ঠারিে জন্য ন্বরিষ ন্িরদ ভিিা: 

➢ কাশিগশি শিক্ষা প্রশিষ্ঠার্নি ক্ষক্ষর্ে ক্ষমৌশলক িথ্য-১ এ আপনাি প্রশিষ্ঠার্নি জন্য প্রর্ াজয িথ্য শনশিি করুন। এ ক্ষক্ষর্ে 

শবর্িষভার্ব লক্ষযণীয় ক্ষ  প্রশ্ন নং ১.২.৬ এ প্রশিষ্ঠার্ন চলমান কাশিকুলাম বা শিক্ষাক্রমসমূহ প্রর্ াজয ক্ষক্ষর্ে এক বা 

একাশর্ক শনব িাচন কিা হর্লই ক্ষকবলমাে ক্ষস সব কাশিকুলার্মি শিক্ষােী ক্ষটশবল অযাকটিভ হর্ব অে িাৎ ক্ষসসব ক্ষটশবর্ল 

শিক্ষােী িথ্য ক্ষদয়া  ার্ব। 

 

২৩. শিক্ষা প্রশিষ্ঠান বাশষ িক জশিপ ২০২১ এি িথ্যছক পূির্ণ ক্ষ র্কান সহর্ াশগিা বা পিামর্ি িি জন্য ক্ষ াগার্ াগ করুন:     

নং নাম পদশব ক্ষটশলর্ফান নম্বি ক্ষমাবাইল নম্বি দাশয়ত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা-অঞ্চল 

১ জনাব এস. এম কামরুল হাসান ক্ষেিাশলস্ট (পশিসংখ্যান) ০২৫৫১৫২১১৫ ০১৫৫২৩৩৯২৩১ ঢাকা 

২ জনাব ক্ষমাহাম্মদ ফখরুল হাসান পশিসংখ্যান অশফসাি ০২ ৫৫১৫২১১৬ ০১৭১২৫৫৫৪৬৯ িংপুি 

৩ জনাব নূি ক্ষমাহাম্মদ পশিসংখ্যান অশফসাি ০২ ৫৫১৫১৭৯৮ ০১৭১০৪৮০৯৯২ খুলনা ও বশিিাল 

৪ জনাব উর্ম্ম নাজাইিা শলজা পশিসংখ্যান অশফসাি ০২৫৫১৫২১০৩ ০১৯৩৫৮০৫৭১১ চট্টগ্রাম 

৫ জনাব ক্ষমাঃ মাজহারুল ইসলাম পশিসংখ্যান অশফসাি  ০১৯৬৩০৯৪৬৯৫ কুশমল্লা ও শসর্লট  

৬ জনাব ক্ষমাহাঃ িশিকুল ইসলাম সহ. পশিসংখ্যান অশফসাি  ০১৮১৭০৯৫৩৭৭ িাজিাহী 

৭ জনাব ক্ষমাঃ আশমনুি িহমান সহ. পশিসংখ্যান অশফসাি   ০১৭১৫৯৪৭৪৭৮ ময়মনশসংহ  

 

➢ জশিপ কা িক্রম সাশব িক িদািশক কির্বন জনাব ক্ষিখ ক্ষমাঃ আলমগীি, শচফ, পশিসংখ্যান শবভাগ;  

       ক্ষফান: 02 55151815, ক্ষমাবাইল: 01711576333, ই-ক্ষমইল: alamgir_asif@yahoo.com 

 

➢ জশিপ সংক্রান্ত ির্থ্যি জন্য শনর্নর্ি ই-ক্ষমইল এ ক্ষ াগার্ াগ করুন: 

 

survey@banbeis.gov.bd 

 

২৪. Software সংক্রান্ত ক্ষ র্কান জটিলিায় পিামর্ি িি জন্য ক্ষ াগার্ াগ করুন: 

নং নাম পদশব ক্ষটশলর্ফান নম্বি ক্ষমাবাইল নম্বি 

১ জনাব ক্ষক, এম, হাসানুল্লাহ মাহমুদ ক্ষপ্রাগ্রামাি ০২৫৫১৫১৬৬৭ ০১৯১৪৮৯০৫০৮ 

২ জনাব ক্ষমাঃ শমজানুি িহমান ক্ষপ্রাগ্রামাি ০২৫৫১৫৬৬৫ ০১৯১১০৩৫২৯৭ 

৩ জনাব সুজন চন্দ্র দাস সহকািী ক্ষপ্রাগ্রামাি ০২৫৫১৫২১২৩ ০১৯৩৬৫৮৩৮৫৬ 

৪ জনাব ক্ষমাঃ ইফশিয়াি আলম সহকািী ক্ষপ্রাগ্রামাি ০২৫৫১৫২১২৪ ০১৫৭১৭৩৭০৩৩ 

৫ জনাব ক্ষমাঃ ফজর্ল িাব্বী  সহকািী ক্ষপ্রাগ্রামাি ০২৫৫১৫২১২৫ ০১৯২৪২১৭৯৪৭ 

৬ জনাব ক্ষমাঃ শলয়াজ মাহামুদ শলমন সহকািী ক্ষপ্রাগ্রামাি ০২৫৫১৫১৮১১ ০১৭২৩২০৭৫৭৭ 

৭ জনাব ক্ষমাঃ নাজমুল হক আনছািী সহকািী ক্ষপ্রাগ্রামাি ০২৫৫১৫২১২২ ০১৭১৫৬৫৯৬৬৩ 

 

➢ Software সংক্রান্ত ক্ষ র্কান জটিলিায় প্রর্য়াজনীয় ক্ষসবা প্রদার্নি শবষয়টি সাশব িক িদািশক কির্বন জনাব ক্ষমাঃ 

আবু িার্হি খান, শসশনয়ি শসর্স্টম এনাশলস্ট, আইশসটি শবভাগ; ক্ষফান: 02 ৫৫১৫১৬৬৬, ক্ষমাবাইল: 01৫৫২৪৯২৭৭৮, 

ই-ক্ষমইল: ssa@banbeis.gov.bd । 

 

আপনাি সহর্ াশগিাি জন্য আন্তশিক র্ন্যবাদ। 

mailto:alamgir_asif@yahoo.com

