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Frequently Asked Question 

      About e-Primary & e-Monitoring School System 

 

 

আপনি যনি ই-প্রাইমানি এবং ই-মনিটনিং এি পূর্ ণাঙ্গ বযবহািনবনি ডাউিল াড কিলে চাি োহল  প্রাথনমক 

নিক্ষা অনিিপ্তলিি ওল়েবসাইট থথলক ডাউিল াড কলি নিলে পািলবি 

ই- মনিটন িং বযবস্থা়ে একজি পনিিি ণক একটট স্মাটণ নডভাইস 

এি সহা়েো়ে নবিযা ়ে পনিিি ণিপূব ণক প্রাপ্ত েথযানি 

ইন্টািলিলটি মািযলম আপল াড কিলে পালিি। 

আপল াডডকৃে েথযানি সলঙ্গ সলঙ্গ প্রাথনমক নিক্ষা 

অনিিপ্তলিি থকন্দ্রী়ে সাভণালি জমা হ়ে, যা সংনিষ্ট সকল ই 

েৎক্ষিাৎ থিলে প্রল়োজিী়ে ফ াবেণি, পিামি ণ প্রিাি ও 

কির্ী়ে নিি ণাির্ কিলে পালিি।  

 

ই-প্রাইমান  সু্কল নিস্টেম: মািসম্মে নিক্ষা নিশ্চিেকিলর্ 

নবিযা ল়েি নবনভন্ন েথয সংিক্ষি, নবলিষর্ ও যথাথ ণ বযবহাি নডশ্চজটা  

পদ্ধনেলে সংিক্ষর্ ও বযবহাি নিশ্চিেকলে ই-প্রাইমানি সু্ক  নসলেম 

এি উদ্ভাবি। এটট মূ ে একটট ওল়েব নিভণি ডাটালবস, থযোলি 

আইনড/পাসও়োডণপ্রাপ্ত নবিযা ়ে োলিি েথযসমহূ সংিক্ষর্ ও োি 

বযবহাি কিলে পািলব। ওল়েবনভনিক হও়ো়ে থকাি েথয এনি হও়োি 

সালথ সালথ সংনিষ্ট সক  কম ণকেণাগর্ এইসক  েথয থিেলে ও 

নবনভন্ন নসদ্ধান্ত গ্রহলি োৎক্ষনর্কভালব বযবহাি কিলে পািলবি। 
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আল ানচে প্রলেি োন কা: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

নিক্ষলকি েথয নকভালব এনি/আপলডট কিলে হলব? ১। 

নিক্ষক বি ী হল়ে থগল  োি েথয নক বি ীকৃে সু্কল  িেুি কলি এনি নিলে 

হলব? 

২। 

থকাি নিক্ষক বি ী হল  ো থক আপলডট/বি ী কিলবি?  ৩। 

িেুি নিল়োগপ্রাপ্ত নিক্ষলকি েথয থক এনি কিলবি? ৪। 

নিক্ষক অবসলি থগল  বা মািা থগল  োি েথয সু্কল ি থপ্রাফাই  থথলক 

নকভালব মুছা (Delete) যালব? 

৫। 

নিক্ষা কম ণকেণাগর্ সু্ক  নভশ্চজলট আসল  োলিি টযালব নিক্ষলকি িাম 

টিকমে থিো যা়ে িা। কী কিলে হলব? 

৬। 

থকাি নিক্ষলকি েথয একানিকবাি এনি নিল  অনেনিক্ত েথয নকভালব মুছলে 

হলব? 

৭। 

নিক্ষা কম ণকেণাগর্ সু্ক  নভশ্চজলট আসল  োলিি টযালব ভনেণকৃে নিক্ষাথীি 

সংেযা টিকমে থিো়ে িা। নকভালব টিক কিলে হলব? 

৮। 

নিক্ষাথী ঝলি থগল  বা অিয নবিযা ল়ে চল  থগল  োি েথয নকভালব মুছা 

যালব?  শ নক্ষাাথী ব্যব্স্থাপিা) 

৯। 

একই থেিীি নিক্ষাথীি িাম এনিি সম়ে বাি বাি থেিী, িাো, নিফট 

নসল ক্ট কিলে হ়ে। এটা কালজি গনে থিাি কলি। একবাি থেিী, িাো, 

নিফট নসল ক্ট কলি একই থেিীি সক  নিক্ষাথীি েথয এনিি বযবস্থা কিা 

যা়ে নক িা?  শ নক্ষাাথী ব্যব্স্থাপিা) 

১০। 

ই-প্রাইমান  সু্কল নিস্টেম 

ব্হলু জিজ্ঞানিত প্রশ্নিমূহ (Frequently Asked Questions) 
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ফ াফ  এনি কলি আপলডট নিল  ফ াফ  সংিক্ষি হলে িা। নক কিিী়ে 

হলব?  শ নক্ষাাথী ব্যব্স্থাপিা) 

১১। 

এনিকৃে নিক্ষাথীি থমাট সংেযা থিোি বযবস্থা কিা হল়েলছ নক? শ নক্ষাাথী ব্যব্স্থাপিা) ১২। 

পাসও়োডণ ভুল  থগল  নক কিলে হলব? ১৩। 

পাসও়োডণ পনিবেণি কিলে হল  নক কিলে হলব?   ১৪। 

ক্লাোি/ ইউনি়েি /থািা/লজ া/নবভাগ বি ীি থক্ষলে নকভালব েথয 

পনিবেণি কিলে হলব? 

১৫। 

ছাে/ ছােী েথয নকভালব নডন ট কিলে হলব?   শ নক্ষাাথী ব্যব্স্থাপিা) ১৬। 

মান্থন  নিটাি ণ ফলম ণ নকভালব েথয পূির্ কিলে হলব?  ১৭। 

মান্থন  নিটাি ণ ফম ণ নপ্রলন্টি জিয নক সব েথয পূির্ কিলে হলব?  ১৮। 

সু্ক  পনিিি ণলিি নিলপাটণ নপ্রন্ট কিা যা়ে নক?  ১৯। 

সু্ক  পনিিি ণলিি নিলপালটণি ও়োডণ ফাইল  ওলপি কিল  ফন্ট থভলঙ্গ থগল  

নক কিিী়ে? 

২০। 

ই-মনিটনিং ও ই- প্রাইমানি এি ইউজাি আইনড এবং পাসও়োডণ থক তেনি 

কলি নিলব?  

২১। 

ই-মনিটনিং ও ই- প্রাইমানি এি ইউজাি আইনড এবং পাসও়োডণ নক একই? ২২। 

ই-মনিটনিং এি  গইি বযথ ণ হ়ে থকি?  ২৪। 

পনিিি ণি টালগ ণট পূির্ হল়েলছ, বুঝাি উপা়ে নক?  ২৫। 

ই-মনিটনিং এি পাসও়োডণ পনিবেণি কিা যা়ে নক?  ২৩। 
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ই-মনিটনিং টুল  এনি েথয ভু  হল , পলি েথয হা িাগাি কিা যালব নক? ২৬। 

ই-মনিটনিং টুল  পনিিি ণিকানিি পিবী সটিক িা আসল  নক কিিী়ে?  ২৯। 

ই-মনিটনিং টুল , পিীক্ষা চ াকা ীি সমল়ে থের্ী কায ণক্রম নক হলব?  ২৭। 

ই-প্রাইমািী নসলেলম, ত্রৈ মাসিক িমসিত পসিদর্ শন পসিকল্পনা প্রণয়ন কক 

কিতত পািতে ? 

২৮। 
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আল ানচে প্রলেি উিি : 

 

১। নক্ষাস্টে  তথয নেভাস্টব্ এনি/আপস্টেট ে স্টত হস্টব্?    শ নক্ষাে ব্যব্স্থাপিা) 

উত্ত ঃ েথয এনি বা আপলডট কিাি জিয নিলনাক্ত পদ্ধনে বযবহাি করুিঃ 

িতুি তথয এনি-  

 িেুি নিক্ষক থযাগিাি কিল  বা থয সক  নিক্ষলকি েথয এেলিা এনি কিা হ়েনি 

োলিি েথয ই-প্রাইমানি নসলেলম এনি কিাি জিয সু্কল ি আইনড ও পাসও়োডণ 

বযবহাি কলি  গ ইি করুি। 

 

 

 োিপি মূ  থমিু থথলক নিক্ষক বযবস্থাপিাি সাব থমলন্ত নিক্ষক/নিনক্ষকাি েলথয 

নক্লক কলি েথয প্রিালিি থপইলজ ঢুকুি।  

 এই থপইলজ প্রিি ফিমযাট অিুযা়েী সক  েথয প্রিাি কলি “সমপ ণি করুি” 

বাটলি নক্লক করুি। িেুি েথয সংলযাশ্চজে হল়ে যালব। 

 

Back 
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তথয আপস্টেট-  

 ইলোপূলব ণ এনিকৃে েলথযি আপলডট কিাি জিয একইভালব মূ  থমিু থথলক 

নিক্ষক বযবস্থাপিাি সাব থমিুলে নিক্ষক/নিনক্ষকাি েলথয নক্লক কলি েথয 

প্রিালিি থপইলজ ঢুকুি।  

 নিক্ষক োন কা থথলক আপলডট কিলে হলব এমি নিক্ষলকি েলথযি ডািপালিি 

Edit এ নক্লক করুি। সংনিষ্ট নিক্ষলকি েথয থপইজ ওলপি হলব। 

 

 এেি েলথযি প্রল়োজিী়ে পনিবেণি কলি ২়ে থপইলজ “সমপ ণি করুি” বাটলি নক্লক 

করুি। নিক্ষলকি েথয আপলডট হল়ে যালব। 

 

২। নক্ষাে ব্দলী হস্টে গেস্টল তা  তথয নে ব্দলীেৃত সু্কস্টল িতুি েস্ট  এনি নদস্টত 

হস্টব্?  শ নক্ষাে ব্যব্স্থাপিা) 

উত্ত ঃ  

 নিক্ষক বি ী হল়ে থগল  োি েথয িেুি নবিযা ল়ে এনি কিলে হলব িা।  

 েথয ই-প্রাইমানি নসলেলমি মািযলম িেুি নবিযা ল়ে ট্রান্সফাি কিলে হলব। 

Back 
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  এই ট্রান্সফালিি থক্ষলে উপলজ া নিক্ষা অনফস/ইউআিনস/লজ া প্রাথনমক নিক্ষা 

অনফলসি সহলযানগো নিি।  

থািা /উপলজ া নিক্ষা অনফস/ইউআিনস/লজ া প্রাথনমক নিক্ষা অনফসাি নিলনাক্ত 

উপাল়ে নিক্ষক বি ী কিলবি :  

 

 

 মূ  থমিু থথলক নিক্ষক বযবস্থাপিাি সাব থমিু পিা়েি েলথয নক্লক কিলে হলব। 

 পয ণা়েক্রলম নবভাগ, থজ া, থািা, ইউনি়েি, ক্লাোি, সু্কল ি িির্, সু্কল ি িাম 

নিব ণাচি কিলে হলব। 

 নিক্ষলকি থয োন কা পাও়ো যালব, উক্ত োন কা থথলক বি ী থযাগয নিক্ষলকি 

েলথযি ডািপালি নক্লক করুি।  

 নিি ণানিে নিক্ষলকি নপি িম্বি ও নিক্ষলকি িাম নিলচ বলে থিো যালব  

 Action থথলক বি ী অপিি নসল ক্ট কলি বি ীকৃে নবভাগ, থজ া, থািা, 

ইউনি়েি, ক্লাোি, সু্কল ি িির্, সু্কল ি িাম  ও পিান়েে পিবী নসল ক্ট কলি 

Submit কলি নিলে হলব।  
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৩। গোি নক্ষাে ব্দলী হস্টল ব্দলী তথয গে আপস্টেট/ব্দলী ে স্টব্ি?  শ নক্ষাে 

ব্যব্স্থাপিা) 

ঊত্ত ঃ  

 থকাি নিক্ষক বি ী হল  উপলজ া নিক্ষা অনফস/ইউআিনস/থজ া প্রাথনমক 

নিক্ষা অনফলসি সহলযাগীো নিি।  

 ক্লাোলিি মলিয বি ীি থক্ষলে সহঃ উপলজ া নিক্ষা কম ণকেণাি সহলযাগীো নিি।  

 ক্লাোলিি বাইলি নকন্তু উপলজ াি মলিয উপলজ া নিক্ষা কম ণকেণাি সহলযাগীো 

নিি। 

  উপলজ াি বাইলি নকন্তু থজ াি মলিয থজ া প্রাথনমক নিক্ষা কম ণকেণাি 

সহলযাগীো নিি। 

 থজ াি বাইলি নকন্তু নবভালগি মলিয হল  নডনডি সহলযাগীো নিি। 

 অিয নবভালগ হল  অনিিপ্তলিি সংনিষ্ট কম ণকেণাি মািযলম েথয বি ী কিলে হলব। 

 অিযথা়ে, Save the Children অথবা প্রাথনমক নিক্ষা আনিিপ্তলি থযাগালযাগ 

করুি।  

 

৪। িতুি নিস্টোেপ্রাপ্ত নক্ষাস্টে  তথয গে এনি ে স্টব্ি?  শ নক্ষাে ব্যব্স্থাপিা) 

উত্ত ঃ  

 িেুি নিল়োগপ্রাপ্ত নিক্ষলকি েথয ওই নিক্ষক নিলজই সু্কল ি আইনড/পাসও়োডণ 

বযবহাি কলি সু্কল ি একাউলন্ট এনি কিাি বযবস্থা কিলবি।  

 নিলজ িা পািল  প্রিাি নিক্ষক বা অনভজ্ঞ অিয নিক্ষলকি সহলযানগো নিলবি।  

 

৫। নক্ষাে অব্িস্ট  গেস্টল ব্া মা া গেস্টল তা  তথয সু্কস্টল  গপ্রাফাইল গথস্টে 

নেভাস্টব্ মুছা যাস্টব্?  শ নক্ষাে ব্যব্স্থাপিা) 

উত্ত ঃ  

 নিক্ষক অবসলি থগল  বা মািা থগল  োি েথয সু্কল ি আইনড থথলক সিালিা যালব 

িা।  

 এই েথয সংনিষ্ট থািা নিক্ষা অনফসালিি মািযলম আপলডট কিলে হলব।  

 অিযথা়ে, Save the Children অথবা প্রাথনমক নিক্ষা আনিিপ্তলি থযাগালযাগ 

করুি। 

Back 

Back 

Back 



9 | P a g e  

 

থািা নিক্ষা অনফসাি নিলনাক্ত উপাল়ে নিক্ষক অবসলিি েথয আপলডট কিলবি :  

 

 

থািা নিক্ষা অনফসাি নিলনাক্ত উপাল়ে মৃে নিক্ষলকি েথয আপলডট কিলবি :  
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৬। নক্ষাা েম মেতমােণ সু্কল নভজিস্টট আিস্টল তাস্টদ  টযাস্টব্ নক্ষাস্টে  িাম ঠিেমত 

গদখা যাে িা। েী ে স্টত হস্টব্?  (ই-মনিটনিং) 

উত্ত ঃ  

 প্রথমে নিক্ষা কম ণকেণা ো াঁি টযালব মনিটনিং টু স (apps) uninstall কলি আবাি 

install কিলবি োিপি িেুি কলি  গইি কিলবি। 

   গইি কিাি সম়ে  ক্ষয িােলে হলব থয ডাটা নসিলক্রািাইজ সটিকভালব হল়েলছ 

নক িা।  

 ডাটা নসিলক্রািাইজ কিাি পলিও যনি নিক্ষলকি িাম িা থিো যা়ে থসলক্ষলে 

সংনিষ্ট নবিযা ল়েি ইউজাি আইনড বা নিক্ষা কম ণকেণাি আইনড নিল়ে ই-প্রাইমানি 

সু্ক  নসলেলম ঢুলক থিেলে হলব থসোলি নিক্ষলিি েথয হা িাগাি আলছ নক িা।  

 যনি িা থালক োহল  োহল  নিক্ষলকি েথয হা িাগাি কলি নিলে হলব।  

 োিপি পুিিা়ে ই-মনিটনিং টু লস  গ ইি কলি সটিকভালব ডাটা নসিলক্রািাইজ 

কলি নিল  নিক্ষলকি েথয পাও়ো যালব।  

৭। গোি নক্ষাস্টে  তথয এোনিেব্া  এনি নদস্টল অনতন ক্ত তথয নেভাস্টব্ মুছস্টত 

হস্টব্?  শ নক্ষাে ব্যব্স্থাপিা) 

উত্ত ঃ  

 থকাি নিক্ষলকি িাম িুইবাি এনি হল়ে থগল  একটট িাম সংনিষ্ট উপলজ া/থজ া 

নিক্ষা অনফস বা ইউআিনস-ি মািযলম মুলছ থফ াি বযবস্থা নিলে হলব।  

  নবিযা ল়েি ইউজাি আইনড নিল়ে নিক্ষলকি িাম নডন ট কিা যালব িা।  

থািা নক্ষাা অনফিা /িহো ী থািা নক্ষাা অনফিা  নিলনাক্ত উপাল়ে নিক্ষলকি 

েথয মুলছ নিলবি :  

 

Back 

Back 
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৮। নক্ষাা েম মেতমােণ সু্কল নভজিস্টট আিস্টল তাস্টদ  টযাস্টব্ ভনতমেৃত নক্ষাাথী  

িিংখযা ঠিেমত গদখাে িা। নেভাস্টব্ ঠিে ে স্টত হস্টব্।?  (ই-মনিটনিং) 

উত্ত ঃ  

 মনিটনিং টু লস নিক্ষাথীি এই সংেযা আলস ই-প্রাইমানি নসলেম থথলক। োই ই-

প্রাইমানি নসলেলম নিক্ষাথীি েথয আপলডট থাকা জরুনি।  

 এই েথয আপলডট কিাি জিয নবিযা ়ে আইনড নিল়ে  গ ইি করুি।  

 োিপি বামপালিি থমিু থথলক নিক্ষাথী বযবস্থাপিা়ে থেিী নভনিক নিক্ষাথীি 

সংেযা সাব-লমিুলে প্রলবি করুি।  

 বছলিি ঘলি থয বছলিি নিক্ষাথীি সংেযা নিলবি থস বছি ন েুি।  

 োিপি নিলচি ছলক থেিী নভনিক নিক্ষাথীি সংেযা নিল়ে নিলচ সাবনমট বাটলি 

নক্লক কলি এনি থসভ করুি।  

 

 

 

 

 

 

Back 

এনিকৃে ছাে ছােীি সংেযা স্ব়েংশ্চক্র়ে ভালব নসলেম থথলক আসলব। বেণমালি 

কান ়োককি ও থমলহিপিু এ নিক্ষাথী মনডউ  চা ু আলছ 
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৯। নক্ষাাথী ঝস্ট  গেস্টল ব্া অিয নব্দযালস্টে চস্টল গেস্টল তা  তথয নেভাস্টব্ মুছা 

যাস্টব্?  শ নক্ষাাথী ব্যব্স্থাপিা) 

উত্ত ঃ  

 থকাি নিক্ষাথী যনি অিয নবিযা ল়ে চল  যা়ে বা নবিযা ়ে েযাগ কলি োহল  োি 

িাম সংনিষ্ট নবিযা ল়েি ডাটালবজ থথলক সনিল়ে নিলে হলব।  

 এজিয নবিযা ল়েি আইনড নিল়ে  গইি কলি নিক্ষাথী বযবস্থাপিা থমিুি টটনস 

থিকডণ সাব থমিুলে ঢুকুি।  

 থেনি িাো নসল ক্ট কিাি পি নিক্ষাথীি োন কাি ডািপালি নক্লক কলি নিক্ষাথী 

নসল ক্ট করুি।  

 োিপি থযোলি টট নস নিলে চাি থথলক প্রল়োজিী়ে অপিি নসল ক্ট কলি সাবনমট 

করুি। 

 যনি টট নস েথয িা জািা থালক োহল  থযোলি টট নস নিলে চাি থথলক জািা িাই 

নসল ক্ট কলি সাবনমট করুি। 

  নবিযা ল়েি ডাটা থবজ থথলক নিক্ষানথ ণি েথয মুলছ যালব। 

নিক্ষাথী অিয নবিযা ল়ে চল  থগল  নিলনাক্ত উপাল়ে েথয প্রিাি কিলে হলব:  

 

 

Back 
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 নিক্ষাথী ঝলি থগল  ট্রান্সফালিি িিি থথলক পড়ালিািা থছলড় নিল়েলছ অপিি 

নসল ক্ট কলি সাবনমট করুি। 

  নবিযা ল়েি ডাটালবজ থথলক নিক্ষাথীি েথয মুলছ যালব। 

 

নিক্ষাথী ঝলি থগল  নিলনাক্ত উপাল়ে েথয প্রিাি কিলে হলব:  

 

 

১০। এেই গেিী  নক্ষাাথী  িাম এনি  িমে ব্া  ব্া  গেিী ,ক্ষাখা ,নক্ষফট নিস্টলক্ট 

ে স্টত হে। এটা োস্টি  েনত গ াি েস্ট । এেব্া  গেিী ,ক্ষাখা ,নক্ষফট নিস্টলক্ট 

েস্ট  এেই গেিী  িেল নক্ষাাথী  তথয এনি  ব্যব্স্থা ে া যাে নে িা?  শ নক্ষাাথী 

ব্যব্স্থাপিা) 

উত্ত ঃ  

 িুব ণ  ইন্টািলিট এি কািলি অলিলক এই অসুনবিাি সম্মুেীি হলেি, ইন্টািলিট 

এি গনে ভা  থাকল  এই সমসযা থাকাি কথা িা। 

 নসলেলমি পিবেী আপলগ্রলডিলিি সম়ে এটট নবলবচিা কিা হলব। 

 

Back 
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 ১১। ফলাফল এনি েস্ট  আপস্টেট নদস্টল ফলাফল িিং াি হস্টে িা। নে 

ে িীে?  শ নক্ষাাথী ব্যব্স্থাপিা) 

উত্ত ঃ  

 সািািিে িবূ ণ  থিটও়োলকণি জিয এই অবস্থা তেনি হ়ে। আপলডট িা হল   গ 

আউট হল়ে যাি।  

 পুিিা়ে  গইি কলি থিেুি িাম্বাি সংিনক্ষে আলছ নক িা।  

 িা থাকল  িেুি কলি িাম্বাি নিি ও আপলডট করুি।  

 ডাটা সানভণস (ইন্টািলিট) িবূ ণ  হল  ৩/৫ জলিি িাম্বাি এনি কিাি পি আপলডট 

করুি ও পুিিা়ে িাম্বাি এনি করুি। 

  অিযথা়ে, Save the Children অথবা প্রাথনমক নিক্ষা আনিিপ্তলি থযাগালযাগ 

করুি।  

 ** ইন্টািলিট এি গনে িুব ণ  হও়োি কািলি আমিা “যুক্ত করুি” িালম িেুি 

একটট বাটি নিল়েনছ। এি মািযলম আপনি প্রনেটা স্টুলডন্ট এি িাম্বাি আ ািা 

আ িা ভালব সংিক্ষর্ কিলে পািলবি। 

 

১২। এনিেৃত নক্ষাাথী  গমাট িিংখযা গদখা  ব্যব্স্থা ে া হস্টেস্টছ নে?  শ নক্ষাাথী 

ব্যব্স্থাপিা) 

উত্ত ঃ  

 িেুি নিক্ষাথীি েথয থপইলজ বছি, থের্ী, নিফট, িাো নসল ক্ট কলি থয নিক্ষাথীি 

োন কা পাও়ো যা়ে, ঐ নিক্ষাথীি োন কাি উপলি এনিকৃে নিক্ষাথীি থমাট সংেযা 

থিো যালব। 

 

 

 

Back 

Back 
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১৩। পািওোেম ভুস্টল গেস্টল নে ে স্টত হস্টব্? 

ঊত্ত ঃ  

 পাসও়োডণ ভুল  থগল  উপলজ া নিক্ষা অনফস অথবা ইউআিনস থক নিল়ে 

পাসও়োডণ নিলসট কনিল়ে নিলে হলব।  

 অথবা বেণমাি পাসও়োডণ থজলি নিল়ে নিলজ পাসও়োডণ পনিবেণি কলি নিলে 

হলব।  

 পাসও়োডণ পনিবেণলিি জিয ১৫ িং এি নি়েম অিুসির্ করুি। 

 

১৪। পািওোেম পন ব্তমি ে স্টত হস্টল নে ে স্টত হস্টব্?  

ঊত্ত ঃ  

 

 পাসও়োডণ পনিবেণি করুি অপিি এ নক্লক করুি 

  িেুি পাসও়োডণ নিি  

 পুিিা়ে একই িেুি পাসও়োডণ নিি  

 োিপি থসইভ এ নক্লক করুি। 

 পাসও়োডণ পনিবেণি কিল  অবিযই পাসও়োডণ মলি িােলে হলব। 
 

 

 

Back 

Back 

৪। থসভ নক্লক করুি 

২। িেুি পাসও়োডণ ন েুি 

১। পুিােি পাসও়োডণ ন েুি 

৩। আবাি িেুি পাসও়োডণ ন েুি 
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১৫। ক্লাো / ইউনিেি /থািা/স্টিলা/নব্ভাে ব্দলী  গাস্টে নেভাস্টব্ তথয পন ব্তমি 

ে স্টত হস্টব্?  শ নক্ষাে ব্যব্স্থাপিা)  

ঊত্ত ঃ  

 একই ক্লাোি এি মলিয হল  সহকািী থািা এডুলকিি অনফসাি কিলবি  

 একই ইউনি়েি এি মলিয হল  থািা এডুলকিি অনফসাি কিলবি  

 এক থািা থথলক অিয থািা়ে (থজ াি মলিয হল )হল  সহকািী থজ া এডুলকিি 

অনফসাি / থজ া এডুলকিি অনফসাি কিলবি  

 এক থজ া থথলক অিয থজ া়ে হল  (নবভালগি মলিয) নবভাগী়ে এডুলকিি 

অনফসাি কিলবি  

 এক নবভাগ থথলক অিয নবভাগ এ হল  প্রাথনমক নিক্ষা অনিিপ্তি কিলবি। বি ীি 

েথয ২ িং এ নবস্তানিে বর্ ণিা কিা হল়েলছ। 

  অিযথা়ে, Save the Children অথবা প্রাথনমক নিক্ষা অনিিপ্তলি থযাগালযাগ 

করুি। 

 

১৬। ছাে/ ছােী তথয নেভাস্টব্ নেনলট ে স্টত হস্টব্?  

ঊত্ত ঃ 

 নবিযা ল়েি ইউজাি আইনড নিল়ে ছাে/ ছােী েথয নক নডন ট কিা যালব িা।  

 থািা নিক্ষা অনফসালিি মািযলম ছাে/ ছােী েথয নক নডন ট কিলে হলব।  

থািা নিক্ষা অনফসাি নিলনাক্ত উপাল়ে ছাে/ ছােী েথয নডন ট কিলব : 

 

Back 
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১৭। মান্থনল ন টাি ম ফস্টম ম নেভাস্টব্ তথয পূ ণ ে স্টত হস্টব্?  

ঊত্ত ঃ  

 মান্থন  নিটাি ণ ফম ণ থমিু থথলক মান্থন  নিটাি ণ ফম ণ সাবলমিুলে থযলে হলব। 

 নিক্ষক েথয, নিক্ষক েথয ২, থেিী নভনিক ছাে ছােী, ঝলি পড়া, ঝলি পড়া ২, 

সমাপিী পিীক্ষা, অিযািয, সব ণলিষ পনিিি ণলিি েথয, সভা সংক্রান্ত েথয প্রিাি 

কিলে হলব।  

  মানসক নিলপাটণ নপ্রন্ট টযালব নক্লক কিলে হলব। 

 প্রল়োজিী়ে মাস ও বছি নসল ক্ট কিলে হলব। 

 নপ্রন্ট বাটলি নক্লক কিল  নিলপাটণ চল  আসলব।  

১৮। মান্থনল ন টাি ম ফম ম নপ্রস্টে  িিয নে িব্ তথয পূ ণ ে স্টত হস্টব্?  

ঊত্ত ঃ  

 িা। মান্থন  নিটাি ণ ফম ণ এি সক  েথয ই-প্রাইমািী নসলেম থথলক আসলব িা। 

শুিুমাে থয েথয এনি নিল়েলছি ো আসলব। েলব োন  ঘি সহ সম্পূর্ ণ মান্থন  নিটাি ণ 

ফম ণ নপ্রন্ট কিা যালব। থয েথয নসলেম থথলক আলস িা ো হালে ন লে পূিি করুি 

 মান্থন  নিটাি ণ ফম ণ থমিু থথলক মান্থন  নিটাি ণ ফম ণ সাবলমিুলে থযলে হলব। 

 মানসক নিলপাটণ নপ্রন্ট টযালব নক্লক কিলে হলব। 

 প্রল়োজিী়ে মাস ও বছি নসল ক্ট কিলে হলব। 

 নপ্রন্ট বাটলি নক্লক কিল  নিলপাটণ চল  আসলব। 

  

Back 
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১৯। সু্কল পন দক্ষ মস্টি  ন স্টপাটম গদখা এব্িং নপ্রে ে া যাে নে?  (ই-মনিটনিং) 

ঊত্ত ঃ  

 হযা াঁ।  

 সু্ক  পনিিি ণলিি নিলপাটণ থমিু থথলক একটট সু্কল  পনিিি ণলিি নচে সাবলমিুলে 

নক্লক কিলে হলব। 

 প্রল়োজিী়ে পনিিি ণি েলথযি নবস্তানিে থে নক্লক কলি সু্ক  পনিিি ণলিি নিলপাটণ 

থিো যা়ে।  

 

 

 নপ্রন্ট বাটলি নক্লক কিল  সু্ক  পনিিি ণলিি নিলপাটণ নপ্রন্ট হল়ে যালব। 
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২০। সু্কল পন দক্ষ মস্টি  ন স্টপাস্টটম  ওোেম ফাইস্টল ওস্টপি ে স্টল ফে গভস্টে গেস্টল 

নে ে িীে?  (ই-মনিটনিং) 

ঊত্ত ঃ  

 সু্ক  পনিিি ণলিি নিলপালটণি Export to word file বাটলি নক্লক কলি সু্ক  

পনিিি ণলিি নিলপালটণি ও়োডণ ফাইল  ওলপি কিলে হলব। 

 

 

 

 সু্ক  পনিিি ণলিি নিলপালটণি ও়োডণ ফাইল  ওলপি কিল  ফন্ট থভলঙ্গ থগল  

স াইমাি ন নপ ফন্ট  নিনিণষ্ট কম্পম্পউটালি ইন্সট  কলি নিলে হলব।  

 অেঃপি সু্ক  পনিিি ণলিি নিলপালটণি ও়োডণ ফাইল  পুিিা়ে ওলপি কিলে হলব। 

 

২১।  ই-মনিটন িং এ  পািওোেম গে ততন  েস্ট  নদস্টব্ ?  (ই-মনিটনিং) 

উত্ত :  ই-মনিটনিং ও ই- প্রাইমানি এি ইউজাি আইনড এবং পাসও়োডণ প্রাথনমক নিক্ষা 

অনিিপ্তি তেনি কলি নিলব। । 
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২২।  ই-মনিটন িং ও ই- প্রাইমান  এ  ইউিা  আইনে এব্িং পািওোেম নে এেই? 

উত্ত  :   

 ই-মনিটনিং ও ই- প্রাইমানি নসলেলমি জিয ইউজাি আইনড একই, যা পনিবেণি 

কিা যালব িা।  

 েলব থকাি বযবহািকানি যনি পাসও়োডণ পনিবেণি কিলে চাি অথবা িুইটট 

নসলেলমি জিয িুইটট পাসও়োডণ িােলে চাি থসটা সম্ভব। 

 ই-মনিটনিং এি পাসও়োডণ পনিবেণলিি জিয ২২ িং এবং ই- প্রাইমানি এি 

পাসও়োডণ পনিবেণি ১৪ িং এি নি়েম অিুসির্ করুি।  

 েলব অবিযই আপিাি পনিবনে ণে পাসও়োডণ মলি িােলবি। যনি ভুল ই যাি েলব 

প্রাথনমক নিক্ষা অনিিপ্তলি থযাগালযাগ কিলবি।  
  

২৩। ই-মনিটন িং এ  পািওোেম পন ব্তমি ে া যাে নে?  (ই-মনিটনিং)  

উত্ত  :  

 হযা াঁ। ই-মনিটনিং এি পাসও়োডণ পনিবেণি কিা যা়ে।  

 থািা , থজ া, নবভাগ পয ণাল়েি বযবহািকািীগর্ োলিি নিজ নিজ পাসও়োডণ 

পনিবেণি কিলে পািলবি।  

 সু্ক  পনিিি ণলিি নিলপাটণ থমিু থথলক ইমনিটনিং পাসও়োডণ পনিবেণি- সাবলমিুলে 

থযলে হলব।  
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 নিলনাক্ত উপাল়ে পাসও়োডণ প্রিাি কলি থসভ বাটলি নক্লক কিল  ই-মনিটনিং এি 

পাসও়োডণ পনিবেণি হল়ে যালব। 

 

  

 

 

 

২৪।  ই-মনিটন িং এ  লেইি ব্যথ ম হে গেি?     (ই-মনিটনিং) 

উত্ত :  

অলিক কািলিই  গইি বযথ ণ হলে পালি। 

 ইন্টািলিট িা থাকল  অথবা ইন্টািলিট ম্পিড পয ণাপ্ত িা থাকল   গইি বযথ ণ 

হলে পালি। 

 ভু  পাসও়োডণ  বযবহাি কিল   গইি বযথ ণ হলব। 

 পাসও়োডণ  তেনিি সম়ে থকাি প্রেীকী নচহ্ন ( ! ,@,#,$,%,^,&,*,( ) ,_ ,-

 ,,,,,/,>,, , , ) ) বযাবহাি কিল   গইি বযথ ণ হলব। 
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১। পুিােি পাসও়োডণ 

ন েুি 

 ২। িেুি পাসও়োডণ 
ন েুি 

 ৩। আবাি িেুি 

পাসও়োডণ ন েুি 
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২৫।  পন দক্ষ মি টাস্টে মট পূ ণ হস্টেস্টছ, ব্ুঝা  উপাে নে?   (ই-মনিটনিং) 

উত্ত :  

 সু্ক  পনিিি ণলিি নিলপাটণ থমিু থথলক পনিিি ণকলিি থমাট পনিিি ণি সাবলমিুলে 

নক্লক কিলে হলব। 

 

 

 পনিিি ণক অিুযা়েী পনিিি ণি েথয ফলম ণ বযবহািকানি অিুযা়েী থমাট পনিিি ণি 

সংেযা এবং প্রেযানিে পনিিি ণি সংেযা থিো যালব। 

 থমাট পনিিি ণি সংেযা এবং প্রেযানিে পনিিি ণি সংেযাি মািযলমই পনিিি ণি টালগ ণট 

পূির্ হল়েলছ নক িা বুঝা যালব। 
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২৬। ই-মনিটন িং টুস্টল এনি তথয ভুল হস্টল, পস্ট  তথয হালিাোদ ে া যাস্টব্ নে? 
 (ই-মনিটনিং) 

উত্ত  :   

 এনি েথয প্রিাি িা কলি থাকল ,  পূণ শাঙ্গ নিলপাটণ থিোি পি এনি েথয হা িাগাি 

কিা যালব।  

 নকন্তু এনি েথয প্রিালিি পি েথয হা িাগালিি থকাি সুলযাগ িাই।  

 পনিিি ণলিি সক  েথয প্রিাি কলি  নিলপাটণ থিেলে হলব। 

 পূণ শাঙ্গ নিলপালটণ সক  েথয সটিক থাকল  প্রিাি করুি বাটলি নক্লক করুি। 

 

 

 

 

২৭। ই-মনিটন িং টুস্টল, প ীাা চলাোলীি িমস্টে গেণী োয মক্রম নে হস্টব্?  

উত্ত  :  

পিীক্ষা চ াকা ীি সমল়ে থের্ী কায ণক্রলমি থক্ষলে, প্রলযাজয িলহ অপিি 

প্রল়োজি। অনেিীঘ্রই ই-মনিটনিং টুল  প্রলযাজয িলহ অপিি সংলযাজি কিা হলব। 

 

 

২৮। ই-প্রাইমা ী নিস্টেস্টম, ত্রৈ মাসিক িমসিত পসিদর্ শন পসিকল্পনা প্রণয়ন কক 

কিতত পািতে ? 

উত্ত  :  

 থানা/উপতেলা সর্ক্ষা অসিিাি অথো িহকাসি উপতেলা সর্ক্ষা অসিিাি ত্রৈ 

মাসিক িমসিত পসিদর্ শন পসিকল্পনা প্রণয়ন কিতত পািতে।  

 িমসিত পসিদর্ শন পসিকল্পনা প্রণয়তনি েনয  নিনন নেে উপা়ে অিুসির্ 

কিলে হলব।  

 সু্কল পসিদর্ শতনি সিতপার্শ কমনু কথতক ত্রৈ মাসিক িমসিত পসিদর্ শন পসিকল্পনা 

প্রণয়ন িােতমনুতত কেতত হতে। 
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 েছতিি থয চত ু্থ শাাংতর্ি প্ল্যান কিতত হতে কিই চত ু্থ শাাংর্ সিতলক্ট কতি প্ল্যাতনি 

ওয়ার্শ ো এতেল িাইল আপতলার্ কিতত হতে।  

 প্ল্যাতনি অন্তিভুক্ত সু্ক  গুল া নসল ক্ট কলি সাবনমট কিলে হলব। 
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২৯। ই-মনিটন িং টুস্টল  পসিদর্ শনকািীি পদব্ী িঠিে িা আিস্টল নে ে িীে?  

উত্ত  :   (ই-মনিটনিং) 

 িেুি পনিিি ণলিি সম়ে পসিদর্ শনকািীি পিবী সটিক িা আসল  পনিিি ণি বানে  

কলি পুিিা়ে িেুি পনিিি ণি শুরু কিলে হলব।  

 নিনন নেে উপা়ে অিুসির্ কিলে হলব : 

 

বানে  করুি বাটি এ 

নক্লক করুি 

Back 
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Thank You 

 

 

 

পনিকেিা ও বাস্তবা়েলি –  

প্রাথনমে নক্ষাা অনিদপ্ত  

        ও 

    গিইভ দয নচলস্টেি 

 

  

 

                      

 

 

 


