
বিবিএি িাধারণ বিক্ষা ক্যাডার ক্র্ মক্র্মাগণণর পণ ান্নবর্ িংক্রান্ত বিমুবি ও য াগ াণের 

বেণ মিািলী 

 

বিমুবি ও যর্োগদোন কোর্ যক্রম অনলোইনন (www.emis.gov.bd)  সম্পন্ন করনে হনি। 

 

 

পণ ান্নবর্প্রাপ্ত ক্র্ মক্র্ার বিমুবি ও য াগ াে ক্া মক্রর্ অেলাইণে িম্পণন্নর জন্য র্ার বিবিএস এর েথ্য পণ ান্নবর্পূি ম 

প  অনু ায়ী হালোগা  থাক্ণর্ হণি।  াণ র পণ ান্নবর্পূি ম র্থ্য অনু ায়ী বিবিএস হালোগা  ক্রা যেই র্ারা 

www.emis.gov.bd এ প্রণিি ক্ণর যোটিিণিাণড ম প্র ত্ত ”বিবিএি (িা: বি:) ক্যাডার ক্র্ মক্র্মাণ র বপবডএি 

বিষয়ক্ িংবক্ষপ্ত বেণ মবিক্া” অনু ায়ী বপবডএি হালোগা পূি মক্  বপবডএি িািবর্ট ব ণয় প্রবর্ষ্ঠাে/ অবিি প্রধােণক্ 

ব ণয় অনুণর্া ে ক্বরণয় বেণর্ হণি।  

বিমুবি কোর্ যক্রম: 

পণ ান্নবর্প্রাপ্ত কম যকেযো HRM মবিউনলর বিমুবির আনিদন অথিো "Release Letter" Menu যথনক 

বিমুবির জন্য আনিদন করনিন। Release Menu-যে বিক কনর প্রোপ্ত যিইজ-এর 

 িোটন-এ বিক করনল একটি যিইজ যদখনে িোনিন। উি যিইনজর প্রথর্ অংনে 

আণি ে অনুণর্া েক্ারী  বেি মাচে ক্ণর বিমুবির ধরনন পণ ান্নবর্ বসনলক্ট কনর স্মারণক্র অবিি এিং স্মারণক্র 

র্াবরখ  প্রদোন করনে হনি। 

 এর িনরর অংনে  বিবিএস এর বননজর েথ্যোিবল যদখনে িোনিন র্ো অনুনমোবদে বিবিএস যথনক প্রদবে যে হনি র্ো 

এখোনন িবরিেযননর্োগ্য নয়।  

েোরির বিমুবির েথ্য অংনে বিমুবির র্াবরখ , ির্য়, প্রবর্ষ্ঠাে প্রধাে র্াউবির বপবডএিভুি বক্ো যিই র্থ্য বিণলক্ট 

ক্রণর্ হণি। প্রবর্ষ্ঠাে প্রধাে বিক্ষা ক্যাডার বপবডএিভুি হণল র্াঁর আইবড প্র াে ক্রণর্ হণি । পণ ান্নবর্প্রাপ্ত 

কম যকেযো ”ওএসবি/ ওএসবি সংযুি/ওএসবি ইনবসটু /কম যস্থনলর ধরণ অন্যোন্য” হনল েোনদর আনিদনন প্রবর্ষ্ঠাে 

প্রধাণের আইবডর ঘনর উিিবরচোলক(কনলজ-১) এর আইবি  00003924 প্রদোন করনে হনি এিং েোনদর আনিদন 

অনুনমোদননর জন্য উিিবরচোলক(কনলজ-১) এর প্যোনননল র্োনি এর ব্যেযয় হনল বিমুবি/ যর্োগদোনন বিঘ্ন ঘটনি। 

http://www.emis.gov.bd/
http://www.emis.gov.bd/
http://emis.gov.bd/EMIS/upload/HTMLMarquee/00000/00000047_7apxro5gwjbnq.pdf
http://emis.gov.bd/EMIS/upload/HTMLMarquee/00000/00000047_7apxro5gwjbnq.pdf


প্রবর্ষ্ঠাে প্রধাে র্াউবির বপবডএিভুি  ো হণল  াবয়ত্ব গ্রহণক্ারী প্রবর্ষ্ঠাে প্রধাণের োর্ ও প বি  বেধ মাবরর্ ঘণর 

পূরণ ক্রণর্ হণি।  

এরপর  প ায়ণকৃর্ ক্র্ মস্থণল য াগ াণের র্থ্য অংণি প ায়েকৃর্ প্রবর্ষ্ঠাে/ ক্র্ মস্থণলর ধরণে বপবডএি অনু ায়ী 

র্ণথ্য য  ক্র্ মস্থল আণে র্া হণি , প ায়েকৃর্ পণ র ধরে ওএিবড ইেবিটু, প ায়েকৃর্ প বি িহণ াগী অধ্যাপক্, 

িম্ভাব্য য াগ াণের র্াবরখ এবি ব ণয়  িোটন-এ বিক করনিন (বচত্র – ১ ন্যোয়)।  

বচত্র- ১ 

 

িেযমোন প্রবেষ্ঠোন প্রধোন EMIS বসনেনম লগইন কনর HRM মবিউনলর 'বিমুবির র্াবলক্া' এ  সোিবমটকৃে 

বিমুবির আনিদনটি যদখনে িোনিন। প্রবেষ্ঠোন প্রধোন আনিদনটিনে বিক কনর যর্োগদোননর “আণি ে 

অনুণর্া েক্ারী” হণর্ বিষয়বিবত্তক্ িহক্াবর পবরচালক্-১,২,৪ বিণলক্ট ক্ণর আনিদনটি অনুনমোদন করনে 

 অথিো িোবেল করনে  িোটন-এ বিক করনিন। উনেখ্য যর্ ক্র্াি ম বিষণয়র জন্য িহক্াবর 

পবরচালক্ -১, র্ােবিক্ বিষণয়র জন্য িহক্াবর পবরচালক্-2 এিং বিজ্ঞোন 

বিষনয়র জন্য িহক্াবর পবরচালক্-৪  বেি মাচে ক্রণর্ হণি। বিমুবির 

আনিদনটি Approve হনল, আনিদনকোরীর বিমুবি কোর্ যক্রম সফলভোনি সম্পন্ন হনি।  

 

 

ওএিবড ইেবিটু 

১০৭৯৭৭- ঢাকা কলেজ 

ASSOCIATE PROFESSOR- িহণ াগী অধ্যাপক্ 



যর্োগদোন কোর্ যক্রম: 

 

Release এর আনিদনটি প্রবর্ষ্ঠাে প্রধাণের অনুণর্া ণের পর স্বয়ংবক্রয়িাণি (ণ াগ াণের জন্য) প ায়েকৃর্ 

প্রবর্ষ্ঠাণের প্যাণেণল চণল  াণি। প্রবর্ষ্ঠাে প্রধাে অনুণর্া ে ব ণলই য াগ াে প্রবক্রয়া িম্পন্ন হণি। আণি েক্ারীর 

য াগ াণের জন্য আলা া যক্াে আণি ে ক্রণর্ হণি ো। 

এখাণে উণেখ্য য , Release আণি ে অনুনমোবদে হনল আনিদনকোরী “বিমুবির আটি যনকল ৪৭” িোউননলোি 

কনর বপ্রন্ট করনে িোরনিন। এজন্য Release Letter যর্নুয যর্ বিক্ ক্ণর আণি েটি Edit Mode এ 

খুণল  িাটে-এ বিক্ ক্ণর ডাউেণলাড ক্রণর্ পারণিে। 

 

 Joining আণি ে অনুনমোবদে হনল আনিদনকোরী “যর্োগদোননর আটি যনকল ৪৭” িোউননলোি কনর বপ্রন্ট করনে 

িোরনিন। এজন্য Joining Letter যর্নুয যর্ বিক্ ক্ণর আণি েটি Edit Mode এ খুণল 

 িাটে-এ বিক্ ক্ণর ডাউেণলাড ক্রণর্ পারণিে। 

এ সংক্রোন্ত যকোন সমস্যোর যেনত্র সহোয়েোর জন্য বিবিএস আইবি, নোম, যমোিোইল নম্বর উনেখ কনর  

pds.dshe.college@gmail.com  ঠিকোনোয় ই-নমইল করো যর্নে িোনর। 

 

mailto:pds.dshe.college@gmail.com

