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 “মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তরেে EMIS সফটওয়্যারে ইনমিটিউট ম্যারনজরমন্ট (IMS) মমিউল এ মিক্ষা 

প্রমিষ্ঠারনে (স্কুল, স্কুল ও করলজ এবং করলজ) Data Entry - এে 

জন্য প্রমিষ্ঠান প্রিানগরেে জন্য মনরদ েমিকা” 

 

প্রমিষ্ঠান প্রিানগেরক অনলাইরন EMIS সফটওয়্যারে (www.emis.gov.bd) প্রমিষ্ঠারনে ইউজাে আইমি ও 

পাসওয়্াি ে ব্যবহাে করে লগ-ইন করে ইনমিটিউট ম্যারনজরমন্ট (IMS) মমিউল এ “ Data Entry ” মমনুরি 

প্ররবি করে প্রমিষ্ঠারনে সকল িথ্য হালনাগাদ/পূেে কেরি হরব। 

 

 

মিত্র ১: EMIS Homepage 

EMIS সফটওয়্যারে লগ-ইন কোে জন্য ইউজাে আইমি ও পাসওয়্াি ে প্রদান করে “Sign In” বাটরন মিক করে লগ-

ইন কেরি হরব। 

 

মিত্র ২: Login window 
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ইএমআইএস  সফটওয়্যারেে ভাষা মহরসরব  বাংলা/ ইংরেমজ ব্যবহাে কো যায়্। মনরিে মিত্রানুযায়্ী ভাষা পমেবিেন 

কো যায়্। 

 

মিত্র ৩: সফটওয়্যারেে ভাষা / Language পমেবিেরনে উপায়্ 

সঠিক ভারব লগ-ইন সম্পন্ন হরল ইনমিটিউট ম্যারনজরমন্ট ’IMS’ মমিউল এ প্ররবরিে মমনুরি মিক করুন। 

 

মিত্র ৪: মমিউলসমূরহে আইকন 

“IMS” মমিউরল প্ররবি কেরল মিত্র ৫ এে মি “IMS” মমিউরলে মমনুসমূহ প্রদমি েি হরব।  

 

ইনমিটিউট ম্যারনজরমন্ট (IMS) মমিউল এ প্ররবরিে 

জন্য এখারন মিক করুন। 

এখারন মিক করে সারভ ে ফেম খুলুন 
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মিত্র ৫:  “IMS” মমিউরলে মবমভন্ন মমনু 

মিত্র ৬:  মবমভন্ন মমনু 

বাম পারিে এরককটি মমনুরি মিক কেরল এরকক িেরনে িথ্য ছক আসরব। প্রিযকটি মমনু মিক করে করে সকল িথ্য 

প্রদান কেরি হরব।  

 

 

মিত্র ৭ :  িথ্য হালনাগাদ/প্রদারনে পে মসভ কেরি হরব।

এখানে ক্লিক কনে প্রক্লিবাে িথ্য 

হালোগাদ/পূেণ কনে সেভ কেনি হনব। 
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সকল িথ্য প্রদান মিরষ “Save”বাটরন মিক কেরি হরব। প্রমিবছে সকল িথ্য নতুন করে হালনাগাদ/প্রদান কেরি 

হরব। প্ররিযকটি মমনুরি ঢুরক িথ্য মদওয়্াে পে অবশ্যই “Save”বাটরন মিক কেরি হরব। 

 

মব: দ্র: 

১। সফটওয়্যারে প্ররেরেে লিঙ্ক: 

    EMIS সফটওয়্যারে প্ররবরিে মলংক: www.emis.gov.bd 

২। ইউজাে আইলি ও পাসওয়্াি ড: 

প্রমিষ্ঠারনে ইউজাে আইমিে হরে EIIN. মকান প্রমিষ্ঠারনে EIIN যমদ  হয়্ 123456 িাহরল ইউজাে আইমি 

হরব 123456   

বিেমান EMIS সফটওয়্যাে মাি ে ২০২০ সারল িালু কোে সময়্ সকল প্রলিষ্ঠারেে  জন্য লিফল্ট পাসওয়্াি ে প্রদান 

কো হরয়্মছল। যাো মসই পাসওয়্াি ড পমেবিেন করেনমন িাো মসই পাসওয়্াি ড ব্যেহাে করে িগ-ইে কেরেে এেং 

পাসওয়্াি ডটি পলেেিডে করে লেরেে। আে যাো পাসওয়্াি ড পমেবিেন করেমছরলন িাো পলেেলিডি পাসওয়্াি ে ব্যবহাে 

করে িগ-ইে কেরেে। 

ইউজাে আইলি ও পাসওয়্াি ড ঘটিি সমস্যায়্ আঞ্চলিক প্প্রাগ্রামাে / প্জিাে সহকােী প্প্রাগ্রামােগরনে সারে মযাগারযাগ 

করুন। 

ইউজাে আইলি: সংমিষ্ট প্রমিষ্ঠারনে EIIN 

লিফল্ট পাসওয়্াি ে:  26031971 অেবা 12345678 

 

** ইনমিটিউট ম্যারনজরমন্ট (IMS) মমিউল এ প্রমিষ্ঠারনে িথ্য” প্রদাে কোে জন্য উপরেে লেরদ ডোেিী  অনুসেণ 

কো প্যরি পারে। 

** তথ্য প্রদানের সুবিধানথ ে www.emis.gov.bd ওনেি ব িংনে প্রনিনের পর প্রদবে েত প্রথম উইনডার   user manual 

থথনে Institute Management System (IMS) থদখা থেনত পানর। 

 

এ সংক্রান্ত মবষরয়্ মকান পোমরি েে প্ররয়্াজন হরল প্ররয়্াজরন সংমিষ্ট উপরজলা/ োনা মাধ্যমমক মিক্ষা কম েকিো, মজলা 

মিক্ষা কম েকিো , আঞ্চমলক উপ-পমেিালক ও আঞ্চমলক পমেিালক    এে সারে মযাগারযাগ কো মযরি 

কালেগলে সমস্যাে মক্ষরত্র সংমিষ্ট আঞ্চমলক মপ্রাগ্রামাে / মজলাে সহকােী মপ্রাগ্রামােগরনে সারে মযাগারযাগ করুন। প্য 

প্কারো কালেগলে সমস্যা হরি সমস্যাে লেস্তালেি লেেেণ লিরে (প্রমিষ্ঠারনে নাম, EIIN, Mobile সহ) 

ims.emis.dshe@gmail.com  -এই ঠিকাোয়্ ই-প্মইি করুে। এছাড়াও ইএমআইএস প্সরিে প্ফসবুক 

প্পইরজ (www.facebook.com/emis.dshe)  এ সংক্রান্ত সহায়্িা পাওয়্া যারে।  

   

http://www.emis.gov.bd/

