“মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তরেে আওতািীন এমমিওভুক্ত মিক্ষা প্রমতষ্ঠারনে (স্কুল ও করলজ) মিক্ষক-কম মচােীগরেে
এমমিও এে অর্ ম EFT এে মাধ্যরম প্রপ্রেরেে লরক্ষে এমমিও মিরেরম তথ্য হালনাগাদকেরেে মনরদ মমিকা”
প্রমতষ্ঠান প্রিানগেরক অনলাইরন EMIS িফটওয়্োরে (www.emis.gov.bd) প্রমতষ্ঠারনে এমমিও ইউজাে
আইমি ও িািওয়্াি ম ব্যবহাে করে লগ-ইন করে এমমিও মমিউরলে “EFT Information Update/ ইএফটি
তথ্য হালনাগাদ” প্রমনুরত প্ররবি করে এমমিওভূক্ত িকল মিক্ষক-কমমচােীে তথ্য হালনাগাদ কেরত হরব।

মচত্র ১: EMIS Homepage
ইউজাে আইমি ও িািওয়্াি ম প্রদান করে “Sign In” বাটরন মিক করে লগ-ইন কেরত হরব।

মচত্র ২: Login window
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ইএমআইএি িফটওয়্োরেে ভাষা মহরিরব বাাংলা/ ইাংরেমজ ব্যবহাে কো যায়্। মনরচে মচত্রানুযায়্ী ভাষা িমেবতমন
কো যায়্।

মচত্র ৩: িফটওয়্োরেে ভাষা / Language িমেবতমরনে উিায়্
িঠিক ভারব লগ-ইন িম্পন্ন হরল “MPO” মমিউরল প্ররবরিে প্রমনুরত মিক করুন।

মচত্র ৪: মমিউলিমূরহে আইকন
“MPO” মমিউরল প্ররবি কেরল মচত্র ৫ এে মত এমমিও মমিউরলে প্রমনুিমূহ প্রদমিমত হরব। এখারন ইএফটি তথ্য
হালনাগাদ িাংক্রান্ত ৩ টি প্রমনু েরয়্রে:
ক) EFT Information Update/ ইএফটি তথ্য হালনাগাদ
খ) EFT Information Update (Inbox)/ ইএফটি তথ্য হালনাগাদ (Inbox)
গ) EFT Information Update (Archive)/ ইএফটি তথ্য হালনাগাদ (Archive)
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মচত্র ৫: এমমিও মমিউরলে মবমভন্ন প্রমনু
“EFT Information Update/ ইএফটি তথ্য হালনাগাদ” প্রমনুরত মিক করে প্রর্রম “MPO Institute
Name/এমমিও প্রমতষ্ঠারনে নাম” মিরলক্ট কেরত হরব (মচত্র ৬)। “Institute MPO Level/ প্রমতষ্ঠারনে
এমমিও স্তে” এে ঘরে MPO এে প্রয স্তে প্রদমিমত হরে প্রিই স্তেটি প্রকান তামেরখ MPO ভূক্ত হরয়্রে প্রিই তামেখটি
“MPO Enlisting Date/ এমমিও ভুমক্তে তামেখ” এে ঘরে প্রদান কেরত হরব।

মচত্র ৬: এমমিও প্রমতষ্ঠান মনব মাচন
মনরচ ঐ প্রমতষ্ঠারন/স্তরে প্রয িকল মিক্ষক-কমমচােী এমমিওভুক্ত আরেন তারদে তামলকা প্রদমিমত হরব এবাং প্রিখান প্রর্রক
Open অিিরন মিক করে ফেম Open করে এক এক জন জনবরলে তথ্য প্রদান কেরত হরব (মচত্র ৭)।
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মচত্র ৭: প্রমতষ্ঠারনে এমমিওভুক্ত মিক্ষক-কমমচােীে তামলকা
মিক্ষক-কমমচােীে তথ্য হালনাগাদ ফেম মনন্মরূি (ইাংরেমজ ভািমন):
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মচত্র ৮: ইএফটি তথ্য হালনাগাদ ফেম (ইাংরেমজ ভািমন)
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শিক্ষক-কর্মচারীর তথ্য হালনাগাদ ফরর্ শনন্মরূপ (বাাংলা ভািমন):

মচত্র ৯: ইএফটি তথ্য হালনাগাদ ফেম (বাাংলা ভািমন)
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উিরেে মচরত্র বাম িারবম প্রয তথ্য প্রদমিমত হরে তা এমমিও িাটারবরজ ঐ মিক্ষক-কমমচােীে বতমমান তথ্য। িান িারবমে
তথ্য হালনাগাদ কেরত হরব।
প্রমতটি ঘরে তথ্য পূেরনে মনয়্ম মনরে উরযেখ কো হল:
1) Index Number: এখারন িাংমিষ্ট মিক্ষক-কমমচােীে Index Number প্রদখা যারব। Index
Number িমেবতমনরযাগ্য নয়্।
2) Payment Status: এখারন িাংমিষ্ট মিক্ষক-কমমচােীে যারব। Payment Status প্রদখা যারব।
Payment Status িমেবতমনরযাগ্য নয়্।
3) Employee Status: মিক্ষক/কমমচােী প্রমতষ্ঠারন কমমেত এবাং এমমিও এে অর্ম িাওয়্াে প্রযাগ্য হরল OK
হরব। ঐ মিক্ষক/কমমচােী িদতোগ/অবিে/মৃত্যে/চাকুমে চ্যেমত বা অন্য প্রয প্রকারনা কােরে প্রমতষ্ঠারন কমমেত না র্াকরল
এবাং এমমিও এে অর্ম িাওয়্াে প্রযাগ্য না হরল OK এে িমেবরতম Resigned/Dismissed/
Dead/Retired যাে প্রক্ষরত্র প্রযটা প্ররযাজে প্রিটা মদরত হরব।
4) Name (in English) এে ঘরে মিক্ষক/কমমচােীে িঠিক নাম ইাংরেমজরত মলখরত হরব।
(এমমিওভুক্ত মিক্ষক-কমমচােীগরেে নাম এি.এি.মি/দামখল/িমমান িনদিত্র ও জাতীয়্ িমেচয়্ িরত্র নাম এবাং
ব্যাাংক মহিারবে নাম একই েকম হরত হরব।
5) Name (in Bangla) এে ঘরে মিক্ষক/কমমচােীে িঠিক নাম বাাংলায়্ মলখরত হরব। এরক্ষরত্র Unicode
Nikosh ফরে বাাংলা মলখরত হরব।
6) Father's Name এে ঘরে মিক্ষক/কমমচােীে মিতাে নাম ইাংরেমজরত মলখরত হরব।
7) Mother's Name এে ঘরে মিক্ষক/কমমচােীে মাতাে নাম ইাংরেমজরত মলখরত হরব।
8) NID Number এে ঘরে মিক্ষক/কমমচােীে িঠিক NID Number মলখরত হরব। প্রয িকল
মিক্ষক/কমমচােী স্মাট ম কাি ম গ্রহন করেরেন তারদে প্রক্ষরত্র স্মাট ম কাি ম এে ১০ মিমজরটে িাংখ্যাটি মদরত হরব । প্রয িকল
মিক্ষক/কমমচােী ১০ মিমজরটে স্মাট ম কাি ম িানমন তাঁো তারদে NID কাি ম এে ১৭ মিমজরটে িাংখ্যাটি মদরবন।
NID কাি ম এে নম্বে ১৩ মিমজরটে হরল শুরুরত ঐ মিক্ষক/কমমচােীে জন্ম িাল যুক্ত করে ১৭ মিমজট করে মদরত
হরব। উক্ত NID নম্বে মনব মাচন কমমিন িাটারবজ হরত যাচাই কো হরব।
একটি NID শুধুমাত্র একজরনে জন্য ব্যবহাে প্রযাগ্য। একই মিক্ষক/কমমচােীে তথ্য শুধুমাত্র বতমমান প্রমতষ্ঠান হরত
হালনাগাদ কো যারব এবাং একামিক প্রমতষ্ঠান হরত তথ্য প্রদয়্া যারব না।
9) Date of Birth এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােীে িঠিক জন্মতামেখ প্রদান কেরত হরব।
10) Gender এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােীে মলরেে তথ্য প্রদান কেরত হরব।
11) Religion এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােীে িরমমে তথ্য প্রদান কেরত হরব।
12) Home District এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােীে মনজ প্রজলা প্রদান কেরত হরব।
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13) Designation এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােীে মনরয়্াগ অনুিারে িঠিক িদমব মনব মাচন কেরত হরব।
14) Designation Type এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক মূল িরদে না মক িাখা মিক্ষক প্রিই তথ্য মদরত হরব।
িাংমিষ্ট মিক্ষক যমদ মূল িরদ মনরয়্াগপ্রাপ্ত হরয়্ র্ারকন তাহরল Regular মদরত হরব এবাং িাখায়্ মনরয়্াগপ্রাপ্ত
মিক্ষক হরল Section মিরলক্ট কেরবন। িাংমিষ্ট মিক্ষক যমদ অমতমেক্ত জনবল হরয়্ র্ারকন তাহরল Surplus
মিরলক্ট কেরবন।
15) Appointed Subject এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক প্রয মবষরয়্ে মিক্ষক মহরিরব মনরয়্াগপ্রাপ্ত হরয়্রেন প্রিই
মবষয়্ মিরলক্ট কেরত হরব।
16) Pay Code/ Grade এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােীে প্রাপ্য িঠিক প্রি-রকাি মিরলক্ট কেরত হরব।
17) Present Pay Step (Basic) এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােীে প্রাপ্য মূল প্রবতরনে িঠিক িাি মিরলক্ট
কেরত হরব।
18) Mobile এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােীে মনজস্ব প্রমাবাইল নম্বে এমি মদরত হরব।
19) Email এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােীে মনজস্ব ই-রমইল আইমি এমি মদরত হরব।
20) First Joining Date in MPO enlisted Institute: প্রকারনা মিক্ষক/কমমচােী একামিক
প্রমতষ্ঠারন এমমিওভুক্ত মহরিরব চাকমে করে র্াকরল First Joining Date in MPO enlisted
Institute এে ঘরে িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােী প্রর্রম এমমিওভুক্ত প্রয প্রমতষ্ঠারন মবমি প্রমাতারবক মনরয়্াগপ্রাপ্ত হরয়্
এমমিওভুক্ত হরয়্মেরলন প্রিই Joining Date এমি মদরত হরব।
21) First MPO Date: িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােী প্রর্রম প্রয তামেরখ এমমিওভুক্ত হরয়্রেন First MPO
Date এে ঘরে প্রিই তামেখ এমি মদরত হরব।
22) Joining Date in Present Post at Present Institution: প্রকারনা মিক্ষক/কমমচােী
একামিক প্রমতষ্ঠারন এমমিওভুক্ত মহরিরব চাকমে করে র্াকরল Join Date in Present Post
Present Institution এে ঘরে বতমমান প্রমতষ্ঠারন বতমমান িরদ প্রযাগদারনে তামেখ এমি মদরত হরব।
23) MPO Date in Present Post at present MPO Institution: প্রকারনা
মিক্ষক/কমমচােী একামিক প্রমতষ্ঠারন এমমিওভুক্ত মহরিরব চাকমে করে র্াকরল MPO Date in Present
Post at present MPO Institution এে ঘরে বতমমান প্রমতষ্ঠারন বতমমান িরদ এমমিওভুমক্তে
তামেখ এমি মদরত হরব।
24) Date of 1st Upper Grade/ Time Scale: িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােী চাকমে জীবরন প্রকারনা
উচ্চতে প্রেল প্রিরয়্ র্াকরল Date of 1st Upper Grade/ Time Scale এে ঘরে প্রর্ম উচ্চতে
প্রেল প্রামপ্তে তামেখ এমি মদরত হরব।
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25) Date of 2nd Upper Grade/ Time Scale: িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােী চাকমে জীবরন একামিক
উচ্চতে প্রেল প্রিরয়্ র্াকরল Date of 2nd Upper Grade/ Time Scale এে ঘরে ২য়্ উচ্চতে
প্রেল প্রামপ্তে তামেখ এমি মদরত হরব।
26) Date of AP Scale (For College): করলরজে িহকামে অধ্যািকগে প্রয তামেরখ ৬ষ্ঠ প্রগ্রি বা
িহকামে অধ্যািক এে প্রেল প্রিরয়্রেন, Date of AP Scale (For College) এে ঘরে প্রিই তামেখ
এমি মদরত হরব।
27) Date of B.Ed. Scale (For School): স্কুরলে িহকামে মিক্ষকগে প্রয তামেরখ মব.এি এে প্রেরলে
মাধ্যরম ১০ প্রগ্রি প্রিরয়্রেন, Date of B.Ed. Scale (For School) এে ঘরে প্রিই তামেখ এমি মদরত
হরব।
28) Bank Name: িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােী এমমিও এে অর্ম প্রামপ্তে জন্য মনজস্ব ব্যাাংক মহিাব প্রয ব্যাাংরকে,
“Bank Name” অিিরন প্রিই ব্যাাংরকে নাম মিরলক্ট করে মদরত হরব।
29) Bank Branch Name: িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােী এমমিও এে অর্ম প্রামপ্তে জন্য িাংমিষ্ট ব্যাাংরকে প্রয
িাখায়্ মহিাব খুরলরেন Bank Branch Name অিিরন প্রিই িাখাে নাম মিরলক্ট করে মদরত হরব।
মিক্ষক/কমমচােী বতমমারন প্রয ব্যাাংরকে প্রয িাখাে মহিাব হরত এমমিও এে অর্ম উরতালন করেন, প্রি িাখায়্ তাে
প্রকান চলমান ঋে র্াকরল মতমন ব্যাাংক িাখা িমেবতমন কেরত িােরবন না।
30) Routing Number: িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােী এমমিও এে অর্ম প্রামপ্তে জন্য িাংমিষ্ট ব্যাাংরকে প্রয িাখা
Bank Branch Name অিিরন মিরলক্ট করেরেন Routing Number অিিরন প্রিই িাখাে
Routing Number অরটা প্রলাি হরব।
31) Name of Bank Account: িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােী এমমিও এে অর্ম প্রামপ্তে জন্য মনজস্ব ব্যাাংক
মহিারবে নাম “Name of Bank Account” অিিরন অরটা প্রলাি হরব। এখারন মকছু মলখরত িােরবন
না। উিরে “Name (in English)/ নাম (ইাংরেমজরত)” এে ঘরে যা মলখা র্াকরব প্রিটি এখারন প্রদমিমত হরব।
32) Bank Account Number: EFT এে মাধ্যরম এমমিও এে অর্ম প্রপ্রেরে এই অিিনটি িবরচরয়্
গুরুত্বপূে ম। িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােী এমমিও এে অর্ম প্রামপ্তে জন্য মনজস্ব ব্যাাংক মহিাব নম্বেটি অবশ্যই ১৩ প্রর্রক
১৭ মিমজরটে অনলাইন মহিাব নম্বে হরত হরব। প্রয িকল মিক্ষক/কমমচােীে এমমিও প্রত ব্যাাংক মহিাব নম্বে িনাতন
িদ্ধমতে (৪/৫ মিমজরটে) ব্যাাংক মহিাব নম্বে েরয়্রে, তাঁো অবশ্যই িাংমিষ্ট ব্যাাংক প্রর্রক তাঁে ১৩ প্রর্রক ১৭
মিমজরটে অনলাইন মহিাব নম্বে িাংগ্রহ করে Bank Account Number অিিরন এমি মদরত হরব।
Bank Account Number অনলাইন না হরল বা ভুল হরল EFT এে মাধ্যরম প্রপ্রমেত এমমিও এে অর্ম
িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােীে ব্যাাংক মহিারব জমা হরব না।
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33) PHOTO: িাংমিষ্ট মিক্ষক/কমমচােীে িদ্য প্রতালা (300X300 pixel) েমিন েমব আিরলাি কেরত হরব।
েমবে িাইজ িরব মাচ্চ 100 KB হরত িােরব। েমবটি অবশ্যই অমফমিয়্াল হরত হরব, যাে ব্যাকগ্রাউন্ড একক েরিে
হরত হরব।
34. িব মরিরষ অেীকােনামা ঘরে টিক মদরত হরব।
িকল তথ্য পূেে কো হরল “Save as Draft” বাটরন মিক করে প্রর্ম জরনে তথ্য জমা িম্পন্ন কেরত হরব।
“Save as Draft” বাটরন মিক করে প্রর্ম জরনে তথ্য জমা িম্পন্ন হরল “EFT Information
Update (Inbox)/ ইএফটি তথ্য হালনাগাদ (Inbox)” এ একটি Draft আরবদন জমা হরব।

মচত্র ১০: EFT Information Update (Inbox)/ ইএফটি তথ্য হালনাগাদ (Inbox)” প্রমনু

িেবতী িকরলে তথ্য প্রদারনে জন্য “EFT Information Update (Inbox)/ ইএফটি তথ্য হালনাগাদ
(Inbox)” প্রমনুরত প্ররবি করে Draft আরবদরন মিক কেরল জনবরলে তামলকা িাওয়্া যারব। প্রিখান হরত িকল
জনবরলে ইএফটি তথ্য প্রদান কেরত হরব। যাে তথ্য প্রদান কো হরব তামলকায়্ তাে “Index/ইনরিক্স” এে বাম িারবম
“Is Updated” এে ঘরে ( ) মচহ্ন প্রদখা যারব।
িকল জনবরলে ইএফটি তথ্য প্রদান কো হরল “Submit” বাটরন মিক করে তথ্য জমা প্রমক্রয়্া িম্পন্ন কেরত হরব।
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মচত্র ১১: Draft আরবদন

মচত্র ১২: আরবদন Submit কো

এমমিওভুক্ত “স্কুল এণ্ড করলরজে” প্রক্ষরত্র প্রমতষ্ঠান প্রিান লগ-ইন করে “EFT Information Update” প্রমনুরত
প্ররবি কেরল “MPO Institute Name” অিিরন স্কুরলে জন্য একটি প্রমতষ্ঠান এবাং করলরজে জন্য একটি
প্রমতষ্ঠান প্রদখরত িারবন। স্কুরলে প্রমতষ্ঠান মিরলক্ট কেরল স্কুরলে জনবল এবাং করলরজে প্রমতষ্ঠান মিরলক্ট কেরল করলরজে
জনবল প্রদমিমত হরব। এরক্ষরত্র তারক িকল জনবরলে তথ্যই হালনাগাদ কেরত হরব। স্কুরলে জন্য একবাে একটি এবাং
করলরজরে জন্য আরোও একবাে একটি আরবদন Draft কেরত হরব। িেবতীরত িকরলে তথ্য প্রদারনে জন্য “EFT
Information Update (Inbox)/ ইএফটি তথ্য হালনাগাদ (Inbox)” প্রমনুরত প্ররবি করে Draft
আরবদরন মিক কেরল জনবরলে তামলকা িাওয়্া যারব। প্রিখান হরত স্কুরলে এবাং করলরজে িকল জনবরলে ইএফটি তথ্য
প্রদান করে “Submit” বাটরন মিক করে তথ্য জমা প্রমক্রয়্া িম্পন্ন কেরত হরব।
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মব: দ্র:
১। সফটওয়্যারর প্ররেরির শলঙ্ক:
EMIS িফটওয়্োরে প্ররবরিে প্রার্মমক মলঙ্ক: www.emis.gov.bd
EMIS িফটওয়্োরে প্ররবরিে মবকল্প মলঙ্ক: http://118.67.223.30/emis
২। ইউজার আইশি ও পাসওয়্াি ম:
প্রমতষ্ঠারনে এমমিও ইউজাে আইমিে ফেম্যাট হরে MPO_EIIN. প্রকান প্রমতষ্ঠারনে EIIN যমদ হয়্ 123456
তাহরল ইউজাে আইমি হরব MPO_123456
বতমমান এমমিও মিরেম মাচ ম ২০২০ িারল চালু কোে িময়্ এর্শপওভুক্ত িকল প্রশতষ্ঠারনর জন্য শিফল্ট িািওয়্াি ম
প্রদান কো হরয়্মেল। যাো প্রিই পাসওয়্াি ম িমেবতমন করেনমন তাো প্রিই পাসওয়্াি ম ব্যেহার করর লগ-ইন কররেন এেং
পাসওয়্ািটিম পশরেতমন করর শনরেন। আর যারা পাসওয়্াি ম িমেবতমন করেমেরলন তারা পশরেশতমত িািওয়্াি ম ব্যবহাে
করর লগ-ইন কররেন।
ইউজার আইশি ও পাসওয়্াি ম ঘটিত সর্স্যায়্ আঞ্চশলক প্প্রাগ্রার্ার / প্জলার সহকারী প্প্রাগ্রার্ারগরনে িারর্ প্রযাগারযাগ
করুন।
৩। টাইমিাং ও ফে:
প্রয ঘেগুরলারত ইংররশজরত শলখরত েলা হরয়্রে প্সখারন অেশ্যই ইাংরেমজরত মলখরত হরব।
প্য ঘরগুরলারত োংলায়্ শলখরত েলা হরয়্রে প্সখারন অেশ্যই োংলায়্ শলখরত হরে। এরক্ষরে Unicode প্র্ারি
Nikosh ফরে োংলায়্ শলখরত হরে।
৪। ইোেরনট ব্রাউিাে:
ইোররনট ব্রাউসার শহরসরে “প্রার্ (Chrome)” িফটওয়্োে ব্যবহাে কোে অনুরোি কো হল।
এর্শপও শসরেরর্ তথ্য প্রদান করার জন্য উপররর শনরদ মিােলী অনুসরণ কররত হরে। প্য প্কারনা কাশরগশর সর্স্যা হরল
সর্স্যার শেস্তাশরত শেেরণ শলরখ (প্রমতষ্ঠারনে নাম, EIIN, MPO Code, Mobile িহ)
info.mpo.dshe@gmail.com-এই ঠিকানায়্ ই-প্র্ইল করুন। এোড়াও ইএর্আইএস প্সরলর প্ফসবুক
প্পইরজ (www.facebook.com/emis.dshe) ইএফটি এর তথ্য হালনাগাদকরণ সংরান্ত সহায়্তা
পাওয়্া যারে।
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