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জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ শিস্তেণ শিষয়ক প্রশিক্ষণ ককারস েে প্রশিক্ষক শিি োচরিে জন্য    

EMIS সিস্টেস্টে আরিদি অগ্রায়ণ কোে শিরদ েশিকা  

 

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ শিস্তেণ শিষয়ক প্রশিক্ষণ ককারস েে প্রশিক্ষক হরত ইচ্ছুক 

সাধােণ/মাদ্রাসা/কাশেগশে শিক্ষক কযারেগশেরত EMIS সিস্টেস্টে আরিদিকােীগরণে আরিদি কজলা শিক্ষা 

কম েকতো/ উপরজলা শিক্ষা কম েকতোগণ শিরনাক্ত শিরদ েিিা অনুযায়ী অগ্রায়ণ কেরিি। 

কজলা শিক্ষা কম েকতো/ উপরজলা শিক্ষা কম েকতোগণ EMIS িফটওয়্যাস্টে (emis.gov.bd) শিরজরদে 

ইউজাে আইসি ও পািওয়্াি ড সিস্টয়্ লগ-ইন কস্টে NCF েসিউস্টল প্রস্টেশ কস্টে আরিদি অগ্রায়ণ কেরিি। 

 

 

 

 

 

 

 

এখারি শিক করে লগ-ইি কেরত হরি 

 



লগ-ইি কোে পে “NCF” মশিউরল শিক কেরত হরি। 

 

 

“NCF” মশিউরল প্ররিি কেরল শিরনে window প্রদশি েত হরি। 

এখারি “Trainer Evaluation” menu কত শিক কেরত হরি। 

 

 

 

 



“Trainer Evaluation” menu কত প্ররিি কেরল আরিদিকােীরদে তাশলকা প্রদশি েত হরি। 

 

 

এখারি শিক করে Evaluation ফেরম প্ররিি করে “Application Evaluation” ট্যারি 

আরিদিকােীরক ৫ টি Indicator এ ১ কেরক ৫ এে মরে ককাে শদরত হরি। তােপে সুপাশেি (হযাঁ/িা) শসরলক্ট 

করে “Forward” িােরি শিক করে Evaluation কিষ কেরত হরি। 

 

 



কজলা শিক্ষা কম েকতো তাঁে কজলায় “শিক্ষক” কযারেগেীে কয সকল আরিদিকােী “কজলা পয োরয়ে” শিশিন্ন 

শিষরয়ে জন্য আরিদি করেরেি তারদে আরিদি অগ্রায়ণ কেরিি। 

উপরজলা শিক্ষা কম েকতো তাঁে উপরজলায় “শিক্ষক” কযারেগেীে কয সকল আরিদিকােী “উপরজলা পয োরয়ে” 

শিশিন্ন শিষরয়ে জন্য আরিদি করেরেি তারদে আরিদি অগ্রায়ণ কেরিি। “উপরজলা পয োরয়ে” আরিদরিে 

শিধ োশেত সময়সীমাে পরেে শদি হরত আরিদি অগ্রায়ণ কায েক্রম কো যারি। 

“অযাম্বাস্যািে শিক্ষক” কযারেগেীে আরিদি “A2I” অগ্রায়ণ কেরিি। 

“টিটিশস” কযারেগেীে আরিদি টিটিশস এে অেক্ষগণ অগ্রায়ণ কেরিি। 

“উপরজলা একারিশমক সুপােিাইসে” কযারেগেীে আরিদি প্রশিক্ষণ উইং কর্তেক যাচাই কো হরি। 

 

 

* এ িংক্রান্ত কাসেগসে িেস্যাে ক্ষেস্টে ক্ষজলাে িহকাসে ক্ষপ্রাগ্রাোে/ অঞ্চস্টলে ক্ষপ্রাগ্রাোেগস্টেে িাস্টে ক্ষ াগাস্ট াগ 

কো ক্ষ স্টে পাস্টে। 

* অন্যান্য নীসেগে সেষস্টয়্ে িেস্যাে জন্য প্রসশেে উইং এে িাস্টে ক্ষ াগাস্ট াগ কোে অনুস্টোধ কো হল। 
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