ইএমআইএস সফটওয়্যারে লগ-ইন কোে ননয়্ম
ক) মাধ্যনমক ও উচ্চনিক্ষা অনিদপ্তরেে অিীনস্ত মাঠপর্ যারয়্ে কমযকর্যাগন
১। আঞ্চনলক কার্ যালরয়্ে পনেচালক, উপ-পনেচালক (করলজ), উপ-পনেচালক (মাধ্যনমক), সহকােী পনেচালক
(করলজ), নিদ্যালয়্ পনেদিযক/ পনেদনিযকা এিং প্রাগ্রামােগণ ই-রমইল/এসএমএস এে মাধ্যরম
Username এিং রাথনমক Password পারিন।
২। প্জলা নিক্ষা অনফসােগণ ই-রমইল/এসএমএস এে মাধ্যরম Username এিং রাথনমক
Password পারিন।
৩। উপরজলা মাধ্যনমক নিক্ষা অনফসােগণ র্ারদে পূরি যে SIB System এে আইনি নাই র্াো EMIS
Software এে HomePage এে উপরে িান পারিে “Register” নলরে ররিি করে
িাটরন নিক করে প্েনজরেিন রনিয়্া সম্পন্ন কেরিন। পেির্ীরর্
অনুরমাদরনে পে ই-রমইল/এসএমএস এে মাধ্যরম র্ারদে Username এিং রাথনমক Password
পারিন।
উপরজলা মাধ্যনমক নিক্ষা অনফসােগণ র্ারদে পূরি যে SIB System এে আইনি আরে র্াো
িাটরন নিক করে প্েনজরেিন রনিয়্া সম্পন্ন কেরিন। এরক্ষরে র্ারদে ইপ্মইল এিং প্মািাইরলে র্থ্য হালনাগাদ কোে অনুরোি কো হরলা

খ) সেকানে করলজ
১। নিনিন্ন মনিউরল রনর্ষ্ঠান রিান নহরসরি লগ-ইন কোে জন্য Username হরি EIIN এিং
রাথনমক Password প্মািাইল এসএমএস এে মাধ্যরম পারিন।
* উল্লেখ্য EIIN এর স্থল্লে সংশ্লিষ্ট প্রশ্লিষ্ঠাল্লের EIIN বসাল্লি হল্লব। যেমে: য াে প্রশ্লিষ্ঠাল্লের EIIN েম্বর
েশ্লি 777777 হয় িাহল্লে Username হল্লব 777777
২। সেকানে করলরজে PDS ভুক্ত নিনসএস (সািােণ নিক্ষা) কযািাে কমযকর্যাগন র্ারদে পুরি যে CMIS
System এে আইনি েরয়্রে র্াো লগ-ইন কোে জন্য Username নহরসরি প্সই আইনি ব্যিহাে
কেরিন। র্ারদে রাথনমক Password প্মািাইল এসএমএস এে মাধ্যরম পারিন।

গ) প্িসেকানে করলজ
১। এমনপও মনিউরল লগ-ইন কোে জন্য Username হরি MPO_EIIN এিং রাথনমক
Password স্ব-স্ব অঞ্চরলে পনেচালক মরহাদরয়্ে ননকট প্থরক সংগ্রহ কেরর্ হরি।
* উরেখ্য EIIN এে স্থরল সংনিষ্ট রনর্ষ্ঠারনে EIIN িসারর্ হরি। প্র্মন: প্কান রনর্ষ্ঠারনে EIIN নম্বে
র্নদ 999999 হয়্ র্াহরল Username হরি MPO_999999
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২। এমনপও মনিউল ব্যর্ীর্ অন্যান্য মনিউরল লগ-ইন কোে জন্য Username হরি EIIN এিং
রাথনমক Password স্ব-স্ব অঞ্চরলে পনেচালক মরহাদরয়্ে ননকট প্থরক সংগ্রহ কেরর্ হরি
* উল্লেখ্য EIIN এর স্থল্লে সংশ্লিষ্ট প্রশ্লিষ্ঠাল্লের EIIN বসাল্লি হল্লব। যেমে: য াে প্রশ্লিষ্ঠাল্লের EIIN েম্বর
েশ্লি 777777 হয় িাহল্লে Username হল্লব 777777

ঘ) প্িসেকানে স্কুল
১। এমনপও মনিউরল লগ-ইন কোে জন্য Username হরি MPO_EIIN এিং রাথনমক
Password স্ব-স্ব প্জলা নিক্ষা অনফসাে/ আঞ্চনলক প্রাগ্রামােগরণে ননকট প্থরক সংগ্রহ কেরর্ হরি।
* উরেখ্য EIIN এে স্থরল সংনিষ্ট রনর্ষ্ঠারনে EIIN িসারর্ হরি। প্র্মন: প্কান রনর্ষ্ঠারনে EIIN নম্বে
র্নদ 999999 হয়্ র্াহরল Username হরি MPO_999999
২। এমনপও মনিউল ব্যর্ীর্ অন্যান্য মনিউরল লগ-ইন কোে জন্য Username হরি EIIN এিং
রাথনমক Password স্ব-স্ব প্জলা নিক্ষা অনফসারেে ননকট প্থরক সংগ্রহ কেরর্ হরি
* উল্লেখ্য EIIN এর স্থল্লে সংশ্লিষ্ট প্রশ্লিষ্ঠাল্লের EIIN বসাল্লি হল্লব। যেমে: য াে প্রশ্লিষ্ঠাল্লের EIIN েম্বর
েশ্লি 777777 হয় িাহল্লে Username হল্লব 777777

** রথমিাে লগ-ইন কোে পে অিশ্যই পাসওয়্াি য পনেির্যন কেরর্ হরি।
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নিক্ষক/কমযচােীে এমনপও আরিদরনে রনিয়্া
১। প্িসেকানে নিক্ষা রনর্ষ্ঠারন ননরয়্াগরাপ্ত নিক্ষক/কমযচােী এমনপও ভুক্ত না থাকরল র্ারদে এমনপও ভুনক্তে
(New MPO) আরিদরনে প্ক্ষরে আরিদরনে পূরি য অিশ্যই Registration কেরর্ হরি।
EMIS Software এে HomePage এে উপরে িান পারিে “Register” নলরে ররিি
করে িেণ অনুর্ায়্ী

অথিা

অথিা

িাটরন নিক করে নিক্ষক/কমযকর্যা/কমযচােীগণ প্েনজরেিন রনিয়্া
সম্পন্ন কেরিন।
রনর্ষ্ঠান রিান র্াে ID ও Password ব্যিহাে করে Login করে HRM module এ
ররিি করে

অথিা

িাটরন নিক করে

ররিি করে প্েনজরেিন র্ানলকা প্থরক Approve কেরল Registration সম্পন্ন হরি।
সংনিষ্ট রনর্ষ্ঠারন পূি য প্থরকই MPO ভুক্ত অথিা রনর্ষ্ঠান রিান কর্তক
য Registration
Approve কো হরয়্রে এমন নিক্ষক/কমযকর্যা/কমযচােীে জন্য রনর্ষ্ঠান রিান MPO সংিান্ত আরিদন
কেরর্ পােরিন।
রনর্ষ্ঠান রিান র্াে MPO কারজে জন্য রাপ্ত ID এিং Password ব্যিহাে করে Login করে

মনিউরল ররিি করে
MPO আরিদরনে িেন ননি যাচন কেরিন। অর্ঃপে রনর্ষ্ঠান রিান প্র্ নিক্ষক/কমযচােী জন্য MPO
আরিদন কেরিন “নিক্ষক/কমযচােী” অপিন প্থরক র্াঁরক select করে নিনিন্ন step এ ররয়্াজনীয়্ র্থ্য
রদান করে এিং প্ররয়্াজনীয়্ সংযুনক্ত নদরয়্ submit কেরল MPO আরিদন সম্পন্ন হরি।
২। “Transfer MPO” এে প্ক্ষরে নিন্ন রনর্ষ্ঠান হরর্ আগর্ ইনরিক্সিােী নিক্ষক/কমযকর্যা/কমযচােী
প্ক পূরি যে রনর্ষ্ঠান রিারনে মাধ্যরম Online System হরর্ Release রনিয়্া সম্পন্ন করে ননরর্
হরি। Release রনিয়্া সম্পন্ন হওয়্াে পে নতুন রনর্ষ্ঠান রিারনে মাধ্যরম
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প্হল্প-লাইন:
১. কানেগনে সহায়্র্াে জন্য ননরেে েরক উনেনখর্ কর্যকর্যারদে সারথ প্র্াগারর্াগ করুন:
িনমক
নং

কমযকর্যাে নাম

পরদে নাম

অঞ্চল

ই-রমইল

প্মািাইল

১

প্মাহাম্মদ আসাদুজ্জামান

প্রাগ্রামাে

ঢাকা

asaduzzaman.emis@gmail.com

01674213214

২

প্মা: মামুন সরোয়্াে

প্রাগ্রামাে

োজিাহী

mamunprog@yahoo.com

01918210460

৩

র্াপস কুমাে সাহা

প্রাগ্রামাে

চট্টগ্রাম

programmer.ctg@gmail.com

01624869609

৪

প্মা: সাইফুল ইসলাম

প্রাগ্রামাে

খুলনা

mdsaifulislam1512@gmail.com

01913469091

৫

প্মা: হুমায়ুন কিীে

প্রাগ্রামাে

েংপুে

programmer.rangpur@gmail.com

৬

প্মা: আক্তারুজ্জামান

প্রাগ্রামাে

ময়্মননসংহ

akhtarprog@gmail.com

01711274739

৭

প্মাহাম্মদ নজয়্াউে েহমান

প্রাগ্রামাে

কুনমো

zia584@yahoo.com

01552442945

৮

প্মা: মামুনুে েহমান

প্রাগ্রামাে

িনেিাল

mamunapple@gmail.com

01722899492

৯

প্মা: িাহোজ প্চৌধুেী

সহকােী
প্রাগ্রামাে

নসরলট

apdirectorsylhet@gmail.com

০১৬৮২৮৪১১১৫

01558297895

২. এমনপও সংিান্ত প্র্ প্কান কানেগনে সহায়্র্াে জন্য teacher.mpo@gmail.com এ ইপ্মইল করুু্ন।
৩. ইএমআইএস সফটওয়্যাে ব্যিহারেে জন্য প্হাম প্পজ-এ ব্যিহােকােী সহানয়্কা ( User Manual)
প্দয়্া আরে। উক্ত ব্যিহােকােী সহানয়্কা (User Manual) িাউনরলাি করে র্া অনুসেণ করে
ইএমআইএস সফটওয়্যাে ব্যিহাে কোে অনুরোি কো হরলা।
প্র্ প্কান সহায়্র্াে জন্য info.emis.dshe@gmail.com এ ই-রমইল করুু্ন।
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