প্রভাষক/ সহকারী অধ্যাপক পদে বেলির আদবেন প্রলিয়া:
1 িগইন প্রলিয়া:
Education Management Information System (EMIS) একটি web based
সফটওয়্যার। ইন্টারনেট সংনোগ যুক্ত যেনকাে ডিভাইস (কডিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব, য াবাইল ইত্যাডি) যেনক
URL(http://emis.gov.bd/EMIS/) প্রিাে কনর Enter বাটে-এ চাপ ডিনল সফটওয়্যারটির য া
যপইজ যিখনত্ পানবে।

ডচত্র 1.1: য া যপইজ
1.1 িগইন
Integrated Education Management Information System (EMIS) ডসনেন
প্রনবনের জন্য উপনরর িােডিনকর Login (

) ডলংক-এ ডিক করনলLogin যপইজ যিখনত্ পানবে।
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ডচত্র 1.1.1: লগইে যপইজ
আপোর আইলি এবং পাসওয়্াি ড প্রিাে করনবে। অত্ঃপর
বাটে-এ ডিক করনল আইলি এবং পাসওয়্াি ড
সঠিক নল আপডে সফলভানব Login করনত্ পারনবে এবং ডসনেন র িযােনবাি ড যিখনত্ পানবে।
1.2 মলিউি িযােনবাি ড

ডচত্র 1.1.2: িযােনবাি ড
Human Resources Management System (HRM) ডিউনল প্রনবনের জন্য ডিউনলর
(ডচনত্র ডচডিত্) োন ডিক করনল উক্ত ডিউনলর িযােনবাি ড যিখনত্ পানবে।
Login করার পর Control Panel সম্বডলত্ িযােনবাি ড যিখনত্ পানবে।
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ড ত্ডা লগইে)
ডচত্র 1.1.3:HRMS িযােনবাি ড (ডেক্ষক/ক ক
বা পানের Menu যেনক ডবডভন্ন যপইজ browse করা োনব। ডিউল িযােনবাি ড যেনক ডসনে িযােনবানি ড
োওয়্ার জন্য উপনরর বা পানে 'Education Management Information System' ডলংকএ ডিক করনল আপডে আবার ডসনে িযােনবাি ড যিখনত্ পানবে।
1.3 িগ আউট
EMIS যেনক যবর নত্ ‘Logout’ করনবে। এজন্য উপনরর িােডিনক ‘Logout’ ডলংক-এ ডিক করনবে।

ডচত্র 1.3.1: লগ আউট
2. বিডলর আনবিে প্রডিয়্া
আনবিে করার জন্য প্রেন ই াউডে আইডি (৮ ডিডজট) ও পাসওয়্াি ড ব্যব ার কনর EMIS এ Login কনর
HRM ডিউনল প্রনবে করনবে।

ডচত্র 2.1:HRMS িযােনবাি ড
উপনর প্রিডেডত্ িযােনবানি ড ‘বিডলর আনবিে’ েীর্ ডক ডলংক-এ ডিক করনল েতুে একটি যপইজ যিখনত্ পানবে। েতুে
আনবিে করার জন্য

বাটে-এ ডিক করুে।
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➢ একটি েতুে যপইজ যিখনত্ পানবে।
➢ যপইনজর প্রেন ই আপোর লপলিএস এ প্রেত্ত সকল ত্থ্যাবডল যিখনত্ পানবে।

ডচত্র 2.2: বিডলর আনবিে (প্রে অংে)
➢ যে কনলনজ বিডল নত্ চাে যস ত্থ্য প্রিানের জন্য
একটি পপ-আপ যপইজ যিখনত্ পানবে।

বাটনে ডিক করনল

ডচত্র 2.3: বিডলর আনবিে (প্রডত্ষ্ঠাে ডেব ডাচে)
➢ এখানে কাডিত্ প্রডত্ষ্ঠােটি ডেব ডাচে করনত্ নব। ডেব ডাচে করনত্,
▪ অনুসন্ধাে আইকে ব্যব ার কনর প্রডত্ষ্ঠানের ো ডেব ডাচে করুে।
➢ ডেব ডাডচত্ প্রডত্ষ্ঠানে ক রড ত্নির সংখ্যা একটি ত্াডলকায়্ যিখনত্ পানবে।
➢
েীর্ ডক বাটনে ডিক করুে। ফনল ডেব ডাডচত্ প্রডত্ষ্ঠানের ত্থ্য পূনব ডর যপইনজ যিখনত্ পানবে।
➢ এখানে একইভানব সদব বাচ্চ লিনটি (০৩) প্রডত্ষ্ঠানের ো ডেব ডাচে করা োনব।
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ডচত্র 2.4: বিডলর আনবিে (প্রডত্ষ্ঠাে ত্াডলকা)
➢ পরবত্ী অংনে, আপোর ডপডিএস এ প্রিত্ত ডবডভন্ন ত্থ্য যিখনত্ পানবে।

বিডলর আনবিনের কারণ ও স্বপনক্ষ সংযুডক্ত আনবিেকারী কর্তক
ড প্রিাে করনত্ নব।
➢ বিডলর কারণ অেডিক ৫০০ অক্ষনরর নে ডলখুে।
➢ বেলির কারণ স্বপদে সংযুডক্ত োকনল ত্া প্রিাে করুে।

ডচত্র 2.5: বিডলর আনবিে (বিডলর কারণ ও সংযুডক্ত)
➢ অত্ঃপর

বাটে-এ ডিক করনল আনবিেটি সাবড ট নব।

আনবিে সমূ ‘বিডলর আনবিে’ ত্াডলকায়্ যিখনত্ পানবে।

ডচত্র 2.6: বিডলর আনবিে ত্াডলকা
আনবিেটি িাউেনলাি করনত্
বাটনে ডিক করুে।
উনেখ্য যে, আনবিে সাবড ট করার পর ত্া অধ্যে/ প্রলিষ্ঠান প্রধাদনর প্যাদনদি োনব। সাবড ট করার পর উক্ত
আনবিনে আর যকানো পডরবত্ডে বা পডর াজডে করা োনব ো।
আদবেনকারী (সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক) সকিদকই আদবেদনর পর প্রলিষ্ঠাদনর আইলি পাসওয়াি ব
(কদিদের ক্ষেদে আইলি: EIIN লিফল্ট পাসওয়াি ব :
অন্যান্য ক্ষেদে ক্ষেমন নাদয়দমর আইলি :
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naem পাসওয়ার্ড :
) লেদয় ইএমআইএস লসদেদম িগইন কদর বেলির আদবেন অনুদমােদন প্রদবশ কদর
আদবেন ফদরায়াি ব কলরদয় লনদি হদব, িা না হদি আদবেন সাবলমট হয়লন বদি লবদবলিি হদব। আদবেন অধ্যে/
প্রলিষ্ঠান প্রধান ফদরায়াি ব করদি আদবেনকারী এসএমএস, ইন ইি ও ক্ষনাটিলফদকশদনর ােন ত্া জােনত্
পারনবে।
পরবিীদি অনুয াডিত্/ বালিি নল আদরা একটি এসএমএস, ইন ইি ও ক্ষনাটিলফদকশন পাদবন।
***আদবেদনর পূদব ব অবশ্যই লপলিএস হািনাগাে কদর লনদি হদব লবদশষ কদর সাধারণ িথ্য, বিবমান কমবস্থদির
িথ্য, লশোগি ক্ষোগ্যিার িথ্য, প্রলশেদণর িথ্য এবং বেিী/ পোয়দনর িথ্য হািনাগাে থাকদি হদব***
***ক্ষেদকান সমস্যায় সমস্যা উদেখ পূব বক আইলি নম্বরসহ ddgovtcollege.transfer@gmail.com
এই ইদমইি ঠিকানায় ইদমইি করার েন্য অনুদরাধ করা হদিা***
3 উপসং ার
সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক বিডলর আনবিে প্রডিয়্া এ ম্যানুয়্ানল স জভানব বডণ ডত্ নয়্নে। আো করা োয়্, এ
ড ত্ডাগণ ডেনজনির জন্য স নজই আনবিে করনত্ পারনবে।
ম্যানুয়্াল ব্যব ার কনর ক ক
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