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ই-মনিটন িং স্কুল নিস্টেম
স্কুল পন দর্শস্টি এনিস্টের্ি টুল এবিং ই-প্রাইমান স্কুল
নিস্টেম হস্টে ই-মনিটন িং এ ন স্টপাট শ ও নিডব্যাে নিস্টেম
এ ব্যবহা নিস্টদ শনর্ো
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ই-মনিটন িং িম্পস্টেশ ধা িা

িবা জন্য মািিম্মে নর্ক্ষা অ্জশি নিনিে
ে স্টে প্রাথনমে নর্ক্ষা মনিটন িং ব্যবস্থায় ইমনিটন িং ব্যবস্থা প্রবেশি। এ ব্যবস্থায় প্রিনলে
প্রাথনমে নবদ্যালয় পন দর্শি টুস্টল নর্নিস্টে
এেটি এন্ড্রস্টয়ড এনিস্টের্ি তেন ে া হস্টয়স্টে,
যা পাইলটিিং এ আওোধীি পন দর্শেস্টদ
নডর্াইি (ট্যাবস্টলট) এ ইন্সটল ে া আস্টে। ইমনিটন িং এ এেজি পন দর্শে এেটি স্মাট শ
নডর্াইি এ িহায়োয় নবদ্যালয় পন দর্শি
েস্ট প্রাপ্ত েথ্যানদ ইন্টা স্টিস্টট মাধ্যস্টম
আপস্টলাড েস্ট ি। কপ্রন ে েথ্যানদ িস্টঙ্গ িস্টঙ্গ
প্রাথনমে নর্ক্ষা অ্নধদপ্তস্ট কেন্দ্রীয় িার্শাস্ট
জমা হয়, যা িিংনিষ্ট িেস্টলই েৎক্ষিাৎ কদস্টে
প্রস্টয়াজিীয় িলাবেশি, প ামর্শ প্রদাি ও
ে ণীয় নিধ শা ণ ে স্টে পাস্ট ি।
ট্যাব এ নবদ্যালয় পন দর্শি

ই- মনিটন িং এ উস্টেশ্যঃ
পন দর্শস্টি মাধ্যস্টম নবদ্যালস্টয় প্রর্ািনিে ও এোস্টডনমে পয শাস্টয় োনিে মাি উন্নয়স্টি
েমশেেশাস্টদ িহায়ো ে া।
2. প্রযুনি ব্যবহা েস্ট পন দর্শি ি স্টম প্রাপ্ত েথ্য িিংনিষ্ট কেেস্টহাল্ডা স্টদ নিেট িহস্টজ ও স্বল্প
িমস্টয় কপ্র ণ।
3. প্রযুনি িহায়োয় পন দর্শি ব্যবস্থায় িেল কক্ষস্টত্র িমন্বয় িাধি।
4. বাৎিন ে নবদ্যালয় পন দর্শি পন েল্পিা প্রণয়ি এবিং িবা মস্টধ্য েথ্য আদাি প্রদাস্টি িমন্বয়
িাধি।
5. নিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রনিয়াস্টে িহজে ে স্টে িবা জন্য উপস্টযাগী অ্িলাইি ন স্টপাটিিংশ ব্যবস্থা
প্রবেশি
6. ম্যানুয়াল পন দর্শি প্রনেস্টবদি দানেস্টল পন বস্টে শ অ্িলাইি নিস্টেম প্রবেশস্টি মাধ্যস্টম ে ি ও
িময় িাশ্রয় ে া।
7. েস্টথ্য িঠিেো নিনিে, আদাি-প্রদাি িহজ এবিং দ্রুেে ে া
8. প্রযুনি িহায়োয় িস্ট জনমি পন দর্শস্টি উৎিাহ প্রদাি।
9. মাঠ পয শাস্টয় বাস্তব অ্বস্থা িম্পস্টেশ ঊর্ধ্শেি েমশেেশাস্টদ িা ািন ও িাব শক্ষনণে কদো ও
কযাগাস্টযাগ সুস্টযাগ তেন
10. িব শস্তস্ট স্বচ্ছো ও জাবাবনদনহো নিনিে ে া।
11. ি োস্ট
ঊর্ধ্শেি পয শাস্টয় িীনে-পদ্ধনে প্রণয়স্টি ও নিদ্ধান্ত গ্রহস্টণ পন দর্শিলব্ধ নবনর্ন্ন েথ্যউপাি নদস্টয় িহায়ো ে া।
1.
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ই- মনিটন িং এ বাস্তবায়ি কেৌর্লঃ
1. উপস্টজলা পয শাস্টয় উপস্টজলা নর্ক্ষা অ্নিি ও ইউআ নি িমনন্বের্াস্টব অ্নগ্রম পন দর্শি পন েল্পিা প্রণয়ি
ে স্টব। এ পন েল্পিায় েমপস্টক্ষ ৪০% হস্টব পূব শবেী পন দর্শস্টি িস্টলাআপ পন দর্শি।
2. প্রনে নেি মাস্টি েমপস্টক্ষ এেবা প্রনেটি নবদ্যালয় পন দর্শি নিনিে ে া।
3. পন দর্শিো ী িেল েমশেেশা এেই মনিটন িং টুল/ি স্টমট ব্যবহা েস্ট পন দর্শি ে া।
4. পন দর্শি হস্টব স্মাট শ নডর্াইি-এ। এোস্টি নবদ্যামাি পন দর্শি ি স্টম িিট েনপ ইন্সটল ে া থােস্টব
5. ব্যবস্থাটি থােস্টব িবা জন্য ব্যবহা স্টযাগ্য এবিং পন দনর্শে নবদ্যালস্টয় বাস্তব অ্বস্থা িিংনিষ্ট িেস্টল
জন্য থােস্টব জািা ও কদো সুস্টযাগ।
6. পন দর্শস্টি প প ই প্রনেস্টবদি আপস্টলাড কদওয়া িাস্টথ িাস্টথ ঊর্ধ্শেি িেল স্ত কথস্টে ো

োৎক্ষনণে কদো।
7. পন দনর্শে প্রনেষ্ঠাস্টি েথ্য োৎক্ষনণের্াস্টব প্রাথনমে নর্ক্ষা অ্নধদপ্তস্ট
হস্টব এবিং প্রস্টয়াজি অ্নুযায়ী ো ব্যবহা ে স্টে হস্টব।

িার্শাস্ট িিং নক্ষে

8. পন দর্শিো ী িেল েমশেেশাস্টে পন দর্শস্টি এেটি ইউজা আইনড ও পািওয়াড শ কদওয়া আস্টে।
9. আপস্টলাডকৃে পন দর্শি প্রনেস্টবদি হস্টে নবষয় নর্নিে ন স্টপাট শ িমূহ কদো
10. নডর্াইস্টি িিটওয়যাস্ট নজনপএি নিস্টেস্টম মাধ্যস্টম পন দর্শস্টি জায়গা কদো যাস্টব
11. ই-প্রাইমান স্কুল নিস্টেস্টম েথ্য আপস্টডট ােস্টে হস্টব যাস্টে ই-মনিটন িং এ িঠিে েথ্য িনন্নস্টবনর্ে
হয়।
12. নবদ্যালয় পন দর্শস্টি প্রাপ্ত উন্নয়িস্টযাগ্য নদেিমূহ নবদ্যালস্টয় কপস্টজ িস্টল যাস্টব। এ কপ্রনক্ষস্টে প্রধাি
নর্ক্ষস্টে গৃহীে পদস্টক্ষপিমূহ এেই র্াস্টব কপৌৌঁস্টে যাস্টব প্রনেস্টবদিো ী োস্টে। নডনপইও, উপস্টজলা
নর্ক্ষা অ্নিিা এবিং িহো ী উপস্টজলা নর্ক্ষা অ্নিিা ও ই-মনিটন িং এ নিডব্যাে প্রনিয়ায়
নিস্টেস্টম িস্টঙ্গ িিংযুি থােস্টবি। নবষয়টি ইস্টমইল/এিএমএি এ মাধ্যস্টমও েৎক্ষণাৎ প্রধাি
নর্ক্ষস্টে নিেট কপৌৌঁস্টে যাস্টব।
13. ডযার্স্টবাস্টড শ মাধ্যস্টম নবদ্যালয় পন দর্শস্টি নিত্র এেিজস্ট কদো যাস্টব।
14. ই- মনিটন িং নিস্টেস্টম অ্িলাইি ন স্টপাটিিংশ ও নিডব্যাে এ মাধ্যস্টম কয েথ্য আিস্টব ো নর্নিস্টে
নবদ্যালয় উন্নয়স্টি নিদ্ধান্ত গ্রহণ ে া।
15. নডর্াইি বা ইন্টা স্টিস্টট কয কোি িমস্যা জন্য উপস্টজলা বা কজলা নর্নিে োেমা কিবা কেস্টন্দ্র
কযাগাস্টযাগ ে া।
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এনিস্টের্ি টুল ব্যবহা

ট্যাব বা কিাি এ ই-মনিটন িং অ্যাপ ইন্সটল ে া পদ্ধনে
“Play Store” কলো বাটস্টি নক্লে েরুি

উপস্ট ডাি পাস্টর্ কোিায় “Search” বাটস্টি
নক্লে েরুি

িাি শ এ জায়গায় “primary school
monitoring” নলখুি এবিং নিস্টি ডাি
পাস্টর্ কোিায় “Search” বাটস্টি নক্লে েরুি

DPE এ কলাস্টগা িম্বনলে “Primary
School Monitoring” কলো এেটি বাটি
পাস্টবি ো উপ নক্লে েরুি
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ডাি পাস্টর্ “Install” কলো বাটস্টি নক্লে
েরুি

ইন্সটল হস্টয় কগস্টল উি কপজ এ
“Uninstall” ও “Open” কলো বাটি
পাস্টবি। এেি কহাম কপজ বা অ্যানিস্টের্াি
এ নলে এ িস্টল যাি আপিা ইন্সটল িম্পন্ন
হস্টয়স্টে
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অ্যাপ এ লগইি ে া পদ্ধনে
“DPE” কলো বাটস্টি নক্লে েরুি

লগইি এ কপজ আিস্টব

লগইি এ কপজ এ আইনড পািওয়াড শ নলস্টে
“প্রস্টবর্ েরুি” বাটস্টি নক্লে েরুি

“Use Location?” এ “Yes” কলো উপ
নক্লে েরুি
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অ্যাপ এ মধ্যস্টম েথ্য পূ ণ ও িার্শাস্ট েথ্য কপ্র ণ ে া পদ্ধনে

“িতুি পন দর্শি িিংস্টযাজি” কলো বাটস্টি নক্লে
েরুি

“Data sync” এ অ্পর্াি এ “Yes”
কলো উপ নক্লে েরুি

ইউজা কলস্টর্ল অ্নুযায়ী কজলা উপস্টজলা
ইউনিয়ি নিব শািি েস্ট নবদ্যালয় নিব শািি
েরুি। পন দর্শিো ী িাম এ ঘস্ট নিস্টজ
িাম নলখুি। এ প “নবদ্যালস্টয় কগ্রড
নিব শািি েরুি” বাটস্টি নক্লে েরুি।

প্রস্টয়াজিীয় েথ্য নদস্টয় িমশ টি পূ ণ েরুি।
পূ ণ কর্স্টষ েথ্যটি িিং ক্ষি এ জন্য “প্রদাি
েরুি” বাটস্টি নক্লে েরুি অ্থবা িিং ক্ষি
ে স্টে িা িাইস্টল “বানেল েরুি” বাটস্টি নক্লে
েরুি।
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৪ কথস্টে ১৭ পয শন্ত বাটি গুস্টলা নক্লে েস্ট
আস্টগ ধাস্টপ মে িমশ পূ ণ েস্ট িিং ক্ষি
হস্টয় কগস্টল আপস্টলাড এ পূস্টব শ পূ ণকৃে েথ্য
গুস্টলা কদেস্টে িাইস্টল “পূণ শাঙ্গ ন স্টপাট শ” বাটস্টি
নক্লে েরুি।

“প্রদাি েরুি” বাটস্টি নক্লে েস্ট ন স্টপাট শটি
িার্শাস্ট আপস্টলাড েরুি। এ কপজ কথস্টে কব
হস্টে িাইস্টল “বানেল েরুি” বাটস্টি নক্লে
েরুি।

পূণ শাঙ্গ ন স্টপাট শ কদো হস্টয় কগস্টল ট্যাব বা
কিাি এ “back” বাটস্টি নক্লে েস্ট
আস্টগ কপজ এ িস্টল যাি।

অ্যাপ কথস্টে কব হস্টয় কযস্টে িাইস্টল “বানেল
েরুি” বাটস্টি নক্লে েরুি।
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অ্িমাপ্ত পন দর্শি হস্টে েথ্য পূ ণ ও িার্শাস্ট েথ্য কপ্র ণ ে া পদ্ধনে
িমশ পূ স্টণ িময় কোি ো স্টি ট্যাব বা কিাি
কিট টি বন্ধ হস্টয় কগস্টল বা হািং ে স্টল বা অ্যাপ
টি বন্ধ হস্টয় কগস্টল িস্টমশ যেটুকু পূ ণ ে া
হয় ো িিং নক্ষে থাস্টে। “অ্িমাপ্ত
পন দর্শিগুস্টলা কদখুি” বাটস্টি নক্লে েরুি।

কয িমশ গুস্টলা পূ ণ ে া হয়নি কিগুস্টলা
বাটস্টি নক্লে েস্ট িমশগুস্টলা পূ ণ েরুি

কয নবদ্যালস্টয় েথ্য পূ ণ ে নেস্টলি োন ে
ও িময় িহ িাম পাস্টে্রুি। ঐ নবদ্যালস্টয়
িাম কলো বাটস্টি নক্লে েরুি।

িমশ পূ ণ কর্স্টষ “প্রাদি েরুি” বাটস্টি নক্লে
েস্ট েথ্য আপস্টলাড েরুি। আপস্টলাড কর্স্টষ
“বানেল েরুি” বাটস্টি নক্লে েস্ট কব হস্টয়
যাি।
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ট্যাব বা কিাি এ ই-মনিটন িং অ্যাপ আপস্টডট ে া পদ্ধনে
“Play Store” কলো বাটস্টি নক্লে েরুি

উপস্ট ডাি পাস্টর্ কোিায় “Search” বাটস্টি
নক্লে েরুি

িাি শ এ জায়গায় “primary school
monitoring” নলখুি এবিং নিস্টি ডাি পাস্টর্
কোিায় “Search” বাটস্টি নক্লে েরুি

DPE এ কলাস্টগা িম্বনলে “Primary
School Monitoring” কলো এেটি বাটি
পাস্টবি ো উপ নক্লে েরুি
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ডাি পাস্টর্ “UPDATE” কলো বাটস্টি নক্লে
েরুি
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পন দর্শস্টি এ ন স্টপাস্টট শ ব্যবহা এবিং প ামর্শ অ্নুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহস্টণ পদ্ধনে
DPE ওস্টয়বিাইট

হস্টে ই-প্রাইমান নিস্টেস্টম লগইি

আপিা ব্রাউজা এ অ্যাস্টেি বা নথস্টে প্রাথনমে নর্ক্ষা অ্নধদপ্তস্ট

প্রাথনমে নর্ক্ষা অ্নধদপ্তস্ট

ওস্টয়ব িাইস্টট (www.dpe.gov.bd) যাি।

ওস্টয়বিাইট এ নগস্টয় ডাি পাস্টর্ অ্র্যন্ত ীণ ই-স্টিবা হস্টে ই-প্রাইমান স্কুল নিস্টেস্টম নক্লে েরুি
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নিনদ শষ্ট নবর্াস্টগ নক্লে েস্ট লগইস্টি কপজ এ যাি

লগইস্টি কপজ এ ইউজা আইনড ও পািওয়াড শ নদস্টয় লগইি েরুি

15 | P a g e

লগইস্টি প এেটি কহাম কপজ পাওয়া যাস্টব কযোস্টি বাম পাস্টর্ এেটি কমনুয োনলো থােস্টব। বাম পাস্টর্ কমনুয কেস্টে
“স্কুল পন দর্শস্টি ন স্টপাট শ” কমনুযটি উপ মাউি ােস্টল ো ঠিে ডাি পাস্টর্ আ এেটি কমনুয োনলো পাওয়া যাস্টব।

ডাি পাস্টর্ কমনুয গুস্টলা িাম এবিং ো হস্টে নে পাওয়া যাস্টব ো োনলো

ি
১

কমনুয িাম
এেটি স্কুল পন দর্শস্টি নিত্র

২

পন দর্শস্টে কমাট পন দর্শি

৩

পন দর্শস্টি জায়গা

৪
৫

ক্লাো নর্নিে মানিে পন দর্শস্টি
িা ািংর্
বােশা কপ্র ণ ও কপ্রন ে বােশা োনলো

৬
৭
৮
৯

গৃহীে বােশা োনলো
আস্টলািিা কযাগ েরুি
আস্টলািিা োনলো
পন দর্শস্টি ন স্টপাট শ িমূহ

পাওয়া যাস্টব

কপজ িাম্বা

পন দর্শস্টি পূণ শাঙ্গ ন স্টপাট শ কদো
নবদ্যালয় পন দর্শস্টি প প ামর্শ িমূস্টহ
স্বয়িংনিয় কিাটির্ নবদ্যালস্টয় কপ্র ণ ও প্রধাি
নর্ক্ষে ের্তশে গৃহীে ব্যবস্থা
পন দর্শস্টি জায়গা নবদ্যালয় প্রাঙ্গস্টণ বাইস্ট পন দর্শস্টি
ে াি উস্টেে
নিনদ শষ্ট িমস্টয় প্রােযানর্ে পন দর্শি িিংখ্যা, পন দর্শেস্টদ কমাট
পন দর্শি এবিং র্েে া অ্নজশে লক্ষযমাত্রা
পন দর্শেস্টদ কমাট পন দর্শি েেগুস্টলা পন দর্শি নবদ্যালয়
প্রাঙ্গস্টণ বাইস্ট এবিং েেগুস্টলা নর্েস্ট ো েথ্য
প্রনেটি ক্লাোস্ট িেল পন দর্শস্টি মাি নর্নিে িা ািংর্

১৬-২০
২১

োউস্টে বােশা পাঠাস্টিা এবিং পাঠাস্টিা বােশা িমূস্টহ োনলো কথস্টে
বােশা উি কদো
গৃহীে বােশা িমূস্টহ োনলো কদো ও োনলো কথস্টে উি কদওয়া
ধ ি অ্নুযায়ী নবনর্ন্ন িমস্যা ও প ামর্শ কযাগ ে া
িমস্যা িমূস্টহ োনলো ও োনলো হস্টে িমস্যা িমাধাি
পন দর্শস্টি েথ্য গুস্টলা হস্টে নবনর্ন্ন নবষস্টয় উপ ১৭ টি ন স্টপাট শ

১৬

পন দর্শস্টি ন স্টপাট শ
স্বয়িংনিয় কিাটির্

২২

১০
১১

১৪-১৫

১৭
১৮
১৯
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১) এেটি স্কুল পন দর্শস্টি নিত্র
১.১) পন দর্শস্টি পূণ শাঙ্গ ন স্টপাট শ
“এেটি স্কুল পন দর্শস্টি নিত্র” কমনুযটিস্টে নক্লে েরুি।

পন দর্শস্টি পূণ শাঙ্গ ন স্টপাট শ টি কদেস্টে “পন দর্শস্টি ন স্টপাট শ” েলাস্টম নবস্তান ে বাটস্টি নক্লে েরুি
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পন দর্শস্টি পূণ শাঙ্গ ন স্টপাস্টট শ বাম পাস্টর্ “Print” বাটস্টি নক্লে েস্ট ন স্টপাট শটি নপ্রন্ট ে া যাস্টব।

জায়গ
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১.২ ) পন দর্শস্টি স্বয়িংনিয় কিাটির্
এেজি পন দর্শে ই-মনিটন িং অ্যাপ এ মাধ্যস্টম নবদ্যালয় পন দর্শি কর্স্টষ যেি পন দর্শি টি অ্িলাইস্টি িাবনমট েস্ট ি
েেি ন স্টপাট শ এ উস্টেনেে প ামর্শ গুস্টলা িিটওয়যাস্ট মাধ্যস্টম স্বয়িংনিয় র্াস্টব নবদ্যালস্টয় কপজ এ পাঠাস্টিা হয় এবিং প্রধাি
নর্ক্ষে ো কপ্রনক্ষস্টে নে ব্যবস্থযা নিস্টয়স্টেি ো কদেস্টে “স্বয়িংনিয় কিাটির্” েলাস্টম নবস্তান ে বাটস্টি নক্লে েরুি

প্রধাি নর্ক্ষে নবদ্যালস্টয় “EMIS” আইনড ও পািওয়াড শ নদস্টয় নিস্টেস্টম লগইি েস্ট প ামর্শ িমূস্টহ কপ্রনক্ষস্টে ো গৃহীে
ব্যবস্থযা িমূহ এোস্টি উস্টেে ে স্টবি। (নবদ্যালস্টয় প্রধাি নর্ক্ষস্টে জন্য)
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িিংনিষ্ট িহো ী উপস্টজলা নর্ক্ষা অ্নিিা নিস্টেস্টম লগইি েস্ট নবদ্যালস্টয় প্রধাি নর্ক্ষে ের্তশে গৃহীে ব্যবস্থযা িমূহ যািাই
েস্ট কদেস্টবি ব্যবস্থা িমূহ িম্পন্ন হস্টয়স্টে নেিা িম্পন্ন হস্টয় কগস্টল “িম্পন্ন হস্টয়স্টে” নিব শািি েস্ট “Submit” বাটস্টি নক্লে
ে স্টবি অ্ন্যথায় “িম্পন্ন হয়নি” নিব শািি েস্ট “Submit” বাটস্টি নক্লে ে স্টবি
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১.৩) নবদ্যালস্টয় বাইস্ট পন দর্শস্টি ো ি
নবদ্যালয় প্রাঙ্গস্টণ বাইস্ট পন দর্শস্টি ো ি উস্টেে ে স্টে “পন দর্শস্টি জায়গা” েলাস্টম নবস্তান ে বাটস্টি নক্লে েরুি

আপনি যনদ স্কুল প্রাঙ্গস্টণ বাইস্ট হস্টে পন দর্শি েস্ট থাস্টেি ো হস্টল “স্কুস্টল বাইস্ট পন দর্শস্টি ো ি” টি নিব শািি েস্ট
“Submit” বাটস্টি নক্লে েস্ট ো িিং ক্ষি েরুি।
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২) পন দর্শেস্টদ কমাট পন দর্শি

পন দর্শেস্টদ কমাট পন দর্শস্টি েথ্য কদেস্টে “পন দর্শেস্টদ কমাট পন দর্শি” কমনুযস্টে নক্লে েরুি

এটিইও, টিইও, নডনপইও, নডনড, নডনপও বাটস্টি নক্লে েস্ট পন দর্শেস্টদ “কমাট পন দর্শি িিংখ্যা”, “প্রেযানর্ে পন দর্শি
িিংখ্যা” ও “র্েে া” হা কদো যাস্টব। কমাট পন দর্শি িিংখ্যা প্রেযানর্ে পন দর্শি িিংখ্যা েম হস্টল “Notify” বাটস্টি
নক্লে েস্ট উি পন দর্শেস্টে ো ি দর্শাস্টিা কিাটির্ পাঠাস্টিা যাস্টব
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৩) পন দর্শস্টি জায়গা
নবদ্যালয় প্রাঙ্গস্টণ বাইস্ট হস্টে পন দর্শস্টি িিংখ্যা গে েথ্য কদেস্টে “পন দর্শস্টি জায়গা” কমনুযস্টে নক্লে েরুি

কমাট পন দর্শস্টি মস্টধ্য েেগুস্টলা নবদ্যালস্টয় প্রাঙ্গস্টণ নর্েস্ট ও েেগুস্টলা প্রাঙ্গস্টণ বাইস্ট হস্টে ে া হস্টয়স্টে ো কদো যাস্টব

23 | P a g e

৪) ক্লাো নর্নিে মানিে পন দর্শস্টি িা ািংর্
োনলো
এেটি ক্লাোস্ট

মািনর্নিে পন দর্শি হস্টে নবনর্ন্ন নবষস্টয় িা ািংর্ কপস্টে “ক্লাো নর্নিে মানিে পন দর্শস্টি িা ািংর্”
কমনুযস্টে নক্লে েরুি

এেজি িহো ী উপস্টজলা নর্ক্ষা অ্নিিা যেি এ কপজ এ ঢুেস্টবি েেি ো নবগে মাস্টি িা ািংর্ তেন িা হস্টয় থােস্টল
ো িাস্টথ িাস্টথ তেন হস্টয় যাস্টব এবিং এোস্টি োনলোস্টে কদোস্টব যা উপস্ট পয শাস্টয় কয কেউ কদেস্টে পা স্টবি। িা ািংর্টি
কদেস্টে “পন দর্শস্টি িা ািংর্” েলাস্টম নবস্তান ে বাটস্টি নক্লে েরুি।

24 | P a g e

িা ািংর্টি েথ্য অ্নুযায়ী িহো ী উপস্টজলা নর্ক্ষা অ্নিিা নে ব্যবস্থযা নিস্টয়স্টেি ো “আপিা গৃহীে ব্যবস্থা ” ঘস্ট উস্টেে
েস্ট “Submit” বাটস্টি নক্লে েস্ট িিং ক্ষি ে স্টবি। পন দর্ীে নবদ্যালয় গুস্টলা োনলো কদেস্টে িাইস্টল নবদ্যালস্টয়
িিংখ্যা উপ নক্লে েরুি।

পন দর্ীে নবদ্যালস্টয় োনলোস্টে নবদ্যালস্টয় িাম, পন দর্শেস্টদ িাম- পাদনব ও পন দর্শস্টি োন ে ও িময় কদো যাস্টব।
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৫) বােশা কপ্র ণ ও কপ্রন ে বােশা োনলো
এই নিস্টেস্টম নর্েস্ট োউস্টে বােশা পাঠাস্টে িাইস্টল ও আস্টগ পাঠাস্টিা বােশাগুস্টলা োনলো কদেস্টে িাইস্টল “বােশা কপ্র ণ ও
কপ্রন ে বােশা োনলো” কমনুস্টে নক্লে েরুি।

যাস্টে বােশা পাঠাস্টে িাস্টচ্ছি ো েমশস্থল টি নিব শািি েরুি কযমি আপনি যনদ ঢাো কজলা কজলা নর্ক্ষা অ্নিিা কে বােশা
পাঠাস্টে িাি ো হস্টল শুধু ঢাো কজলা পয শন্ত নিব শািি েরুি, অ্থাবা েপানিয়া উপস্টজলা কটাে ক্লাোস্ট দানয়স্টে থাো
িহো ী উপস্টজলা নর্ক্ষা অ্নিিা কে বােশা পাঠাস্টে িাইস্টল ঐ ক্লাো পয শন্ত নিব শািি েস্ট নিস্টি অ্িংস্টর্ বােশাটি নলস্টে
“Submit” বাটস্টি নক্লে ে স্টল উি ব্যানি োস্টে বােশাটি িস্টল যাস্টব। নিস্টি োনলোয় নবগে িমস্টয় পাঠাস্টিা বােশাগুস্টলা
পাওয়া যাস্টব। “নবস্তান ে” বাটস্টি নক্লে ে স্টল বােশা ও প্রাপস্টে উি কদো যাস্টব।
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৬) গৃহীে বােশা োনলো
আপিা োস্টে আগে বােশাগুস্টলা োনলো কদেস্টে “গৃহীে বােশা োনলো” কমনুযস্টে নক্লে েরুি।

োনলোস্টে কদেস্টে পা স্টবি বােশা কে পাঠিস্টয়স্টেি, আপনি বােশা উি নদস্টয়স্টেি নেিা এবিং বােশাটি কদেস্টে ও বােশা উি
নদস্টে নবস্তান ে বাটস্টি নক্লে েরুি।

বােশাটি কদস্টে উিস্ট

ঘস্ট আপিা উি টি নলস্টে “Submit” বাটস্টি েরুি।
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৭) আস্টলািিা কযাগ েরুি

কযস্টোস্টিা িমস্যা িম্পস্টেশ জািস্টে বা প ামর্শ কযাগ ে স্টে “আস্টলািিা কযাগ েরুি” কমনুযস্টে নক্লে েরুি।

আপনি কোি নবষস্টয় জািস্টে িাি বা নে ধ স্টি প ামর্শ নদস্টে িাি কি নবষয়টি “আস্টলািিা ধ ি” হস্টে নিব শািি েরুি। ো
প আপিা আস্টলািিা বা নজজ্ঞািা বা প ামর্শ টি নবস্তান ে “আস্টলািিা নলখুি” এ ঘস্ট নলস্টে “Submit” বাটি নক্লে
েস্ট িিং ক্ষি েরুি।
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8) আস্টলািিা োনলো
কযাগকৃে আস্টলািিা িমূস্টহ োনলো কদেস্টে “আস্টলািিা োনলো” কমনুযস্টে নক্লে েরুি

োনলোয় কদেস্টে পাস্টবি িমস্যা ধ ি এবিং িমস্যা বা আস্টলািিা গুস্টলা উিা বা িমাধাি কদওয়া হস্টয়স্টে নেিা এবিং
নবস্তান ে বাটস্টি নক্লে েস্ট আস্টলািিা টি এবিং আস্টলািিা িমাধাি বা উি কদেস্টে পাস্টবি

এোস্টি আস্টলািিা ও ো িমাধাি বা উি টি জািা যাস্টব।
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৯) পন দর্শস্টি ন স্টপাট শ িমূস্টহ োনলো
পন দর্শস্টি নবনর্ন্ন ধ স্টি েস্টথ্য উপ ন স্টপাট শ িমূহ কদেস্টে “পন দর্শস্টি ন স্টপাট শ িমূহ” কমনুযস্টে নক্লে েরুি

এোস্টি কমাট ১6 ধ স্টি ন স্টপাট শ আস্টে। কয নবষস্টয় উপ ন স্টপাট শ কদেস্টে িাি বাম পাস্টর্ োনলো হস্টে কি ন স্টপাস্টট শ
িাস্টম উপ নক্লে েস্ট ডাি পার্ হস্টে প্রস্টয়াজি অ্নুযায়ী কজলা, থািা , ক্লাো , োন ে ইেযানদ নিব শািি েস্ট “Show
Report” বাটস্টি নক্লে েরুি।
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এর্াস্টব প্রনেটি ন স্টপাস্টট শ আলাদা আলদা কপজ পাওয়া যাস্টব কযোস্টি ডাি পাস্টর্ উপস্ট নদস্টে িাি শ ে া অ্পর্াি আস্টে,
বাম নদস্টে প্রনে কপজ এ েেটি িান কদেস্টে িাি ো ঠিে েস্ট নদস্টে পা স্টবি এবিং নিস্টি বাম পাস্টর্ প বেী কপজ এ েথ্য
থােস্টল ো কপজ িাম্বাস্ট উপ নক্লে েস্ট কদেস্টে পা স্টবি
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এে িজস্ট পন দর্শস্টি িামনগ্রে নিত্র
ই-মনিটন িং ডযার্স্টবাড শ
িেস্টল জন্য উন্মুি ডযার্স্টবাস্টড শ মাধ্যস্টম িমগ্র বািংলাস্টদস্টর্ নবদ্যালয় পন দর্শস্টি িামনগ্রে নিত্র
প্রাথনমে নর্ক্ষা অ্নধদপ্তস্ট

ওস্টয়বিাইট এ নগস্টয় ডাি পাস্টর্ অ্র্যন্ত ীণ ই-স্টিবা হস্টে ই-প্রাইমান স্কুল নিস্টেস্টম নক্লে েরুি

ই-প্রাইমান স্কুল নিস্টেম এ কপস্টজ নগস্টয় ডযার্স্টবাড শ এ নিস্টি ই-মনিটন িং ডযার্স্টবাড শ এ নক্লে েরুি
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োন ে নিব শািি েস্ট প্রস্টয়াজি অ্নুযায়ী নবর্গ, কজলা, থািা নিব শািি েস্ট “Show” বাটস্টি নক্লে ে স্টল নবদ্যালয়
পন দর্শস্টি নবনর্ন্ন নবষয় গুস্টলা উপ িিংখ্যাগে েথ্য পাওয়া যাস্টব। কযমি উি িমস্টয় েেগুস্টলা নবদ্যালয় পন দর্শি
হস্টয়স্টে, কমাট েেজি পন দর্শে উি িমস্টয় পন দর্শি েস্ট স্টেি, নর্ক্ষস্টে িিংখ্যা গে েথ্য ইেযানদ পাওয়া যাস্টব। উি
িিংখ্যা গুস্টলা উপ নক্লে ে স্টল ঐ নবদ্যালয় গুস্টলা োনলো পাওয়া যাস্টব। কযমি কশ্রনণ নর্নিে োয শিম কোি নবদ্যালয়
গুস্টলাস্টে খুব ো াপ ো োনলো পাওয়া যাস্টব যা হস্টে নিধান্ত গ্রহণ িহজ হস্টব।
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নবদ্যালয় পন দর্শি হস্টে নর্েি োয শিস্টম নবনর্ন্ন নদেগুনল, নবনবধ নবষস্টয় েথ্য ও পয শস্টবক্ষস্টে প ামর্শ িমূহ েেগুস্টলা
নবদ্যালস্টয় পাওয়া কগস্টে ো এেটি িিংখ্যাগে েথ্য এোস্টি পাওয়া এবিং িিংখ্যা গুস্টলা উপ নক্লে ে স্টল নবদ্যালস্টয়
োনলো পাওয়া যাস্টব।
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ই-প্রাইমান কথস্টে নর্ক্ষে বদনল
কয কোিও নর্ক্ষেস্টে এে নবদ্যালয় হস্টে অ্ন্য নবদ্যালস্টয় বদনল জন্য “নর্ক্ষে ব্যবস্থাপিা” কমনুয হস্টে “পদায়ি েথ্য” কে
নক্লে েরুি।

ইউনিয়ি, ক্লাো , নবদ্যালয় নিব শািি ে স্টল উি নবদ্যালস্টয় নর্ক্ষস্টে োনলো পাওয়া যাস্টব নিস্টি। কয নর্ক্ষেস্টে বদনল
ে স্টে িাি ো িাস্টম ডাি পাস্টর্ িবুজ স্টে টিে নিস্টে নক্লে ে স্টল নর্ক্ষস্টে িাম টি নিস্টি কদো যাস্টব পস্ট “Action”
এ ঘস্ট বদনল, ন টায়াড শ বা অ্ন্যান্য নিব শািি েস্ট ো নিস্টি কয নবদ্যালস্টয় বদনল ে স্টে িাি কি নবদ্যালস্টয় িাম নিব শািি
েস্ট “Submit” বাটস্টি নক্লে েস্ট িিং ক্ষি েরুি। উস্টেে কয “Action” এ ঘস্ট বদনল, ন টায়াড শ বা অ্ন্যান্য নিব শািি
ে স্টল নবদ্যালস্টয় নিব শািস্টি দ ো হস্টব িা।
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ই-মনিটন িং ও ই- প্রাইমান নিস্টেস্টম জিয ইউজা আইনি এবিং পািওয়ািড পন বর্ডি
ই-মনিটন িং ও ই- প্রাইমান এ ইউজা আইনি এবিং পািওয়ািড প্রাথনমক নিক্ষা
অনিদপ্ত তর্ন কস্ট নদস্টব।
 ই-মনিটন িং ও ই- প্রাইমান নিস্টেস্টম জিয ইউজা আইনি একই, যা পন বর্ডি
ক া যাস্টব িা।
 র্স্টব ককাি বযবহা কান যনদ পািওয়ািড পন বর্ডি ক স্টর্ চাি অথবা দুইটট
নিস্টেস্টম জিয দুইটট পািওয়ািড াখস্টর্ চাি কিটা িম্ভব।
 র্স্টব অবিযই আপিা পন বনর্ডর্ পািওয়ািড মস্টি াখস্টবি। যনদ ভুস্টেই যাি
র্স্টব প্রাথনমক নিক্ষা অনিদপ্তস্ট কযাগাস্টযাগ ক স্টবি।

ই- প্রাইমান পািওয়ািড পন বর্ডি ক স্টর্ হস্টে নক ক স্টর্ হস্টব?






ই- প্রাইমান পািওয়ািড পন বর্ডি করুি অপিি এ নিক করুি
ির্ু ি পািওয়ািড নদি
পুি ায় একই ির্ু ি পািওয়ািড নদি
র্া প কিইভ এ নিক করুি।
পািওয়ািড পন বর্ডি ক স্টে অবিযই পািওয়ািড মস্টি াখস্টর্ হস্টব।
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ই-মনিটন িং এ পািওয়ািড পন বর্ডি
 থািা , কজো, নবভাগ পযাস্টয়
ড
বযবহা কান গি র্াস্টদ নিজ নিজ পািওয়ািড
পন বর্ডি ক স্টর্ পা স্টবি।
 স্কুে পন দিস্টি
ড
ন স্টপাটড কমিু কথস্টক ই-মনিটন িং পািওয়ািড পন বর্ডি
িাবস্টমিুস্টর্ কযস্টর্ হস্টব।

 নিস্টনাক্ত উপাস্টয় পািওয়ািড প্রদাি কস্ট কিভ বাটস্টি নিক ক স্টে ই-মনিটন িং
এ পািওয়ািড পন বর্ডি হস্টয় যাস্টব।

১। পু ার্ি পািওয়ািড
নেখুি
২। ির্ু ি পািওয়ািড
নেখুি
৩। আবা ির্ু ি
পািওয়ািড নেখুি

