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িব ি / না শ

সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, মা াসা/কািরগির িশ া অিধদ রাধীন িশ া িত ান হেত
এমিপও  য সকল জনবল মা িমক ও উ  িশ া অিধদ রাধীন িশ া িত ােন যাগদান কেরেছন ারা যন
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর অনলাইন এমিপও িসে েম এমিপও ি র আেবদন করেত পােরন স জ
মা াসা/কািরগির িশ া অিধদ েরর িসে েমর সােথ ইি ে শন কের মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর EMIS
সফটওয় ার আপে ড করা হেয়েছ।
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ রাধীন িশ া িত ােন িবিধেমাতােবক িনেয়াগ া  ও যাগদান ত মা াসা/কািরগির িশ া
অিধদ রাধীন িশ া িত ােনর এমিপও   জনবল  েবর িত ান থেক নাম কতন (Index Delete) সােপে
এতদসংেগ সং  িনেদশনা অ সরন কের মা িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর অনলাইন এমিপও িসে েম
“Transfer option” এর মা েম বতমান িত ােন এমিপও ি র জ  আেবদন করেত পারেবন।  

৪-৮-২০২২
েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗ রী

পিরচালক
ফান: +৮৮০২২২৩৩৮৩৪৩৯

ইেমইল: dir-
admin@dshe.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক , মা িমক উইং, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
২) পিরচালক(মা িমক ও উ  িশ া)-সকল অ ল
৩) অ / ধান িশ ক , (কেলজ/ ল) সকল
৪) উপপিরচালক , বসরকাির কেলজ শাখা , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
৫) উপ-পিরচালক, বসরকাির মা িমক শাখা, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
৬) আ িলক উপপিরচালক-সকল (িব ালয় ও পিরদশন শাখা)
৭) জলা িশ া কমকতা- সকল জলা
৮) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার (সকল)
৯) িপএ  মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )

১
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মাদ্রাসা/কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তিািীন রিক্ষা প্ররিষ্ঠান হতি মাধ্যরমক ও উচ্চ রিক্ষা 

অরিদপ্তিািীন রিক্ষা প্ররিষ্ঠাতন রনত াগপ্রাপ্ত রিক্ষক/কম মচািীি এমরিওভুরিি লতক্ষে 

অনলাইন রসতেম (emis.gov.bd) -এ আতেদতনি রনতদ মরিকা 

মাদ্রাসা শিক্ষা অশিদপ্তর/কাশরগশর শিক্ষা অশিদপ্তরািীন শিক্ষা প্রশিষ্ঠান হতি মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা অশিদপ্তরািীন 

এমশিওভুক্ত শিক্ষা প্রশিষ্ঠাতন শিশি মমািাতিক শনত াগপ্রাপ্ত শিক্ষক/কম মচারীর এমশিওভুশক্তর লতক্ষে অনলাইন শসতেতম 

আতিদতনর জন্য প্রশিষ্ঠান প্রিান “Transfer” আতিদন করার জন্য শনতনাক্ত শনতদ মিনা অনুসরণ করতিন: 

১। মাদ্রাসা শিক্ষা অশিদপ্তরািীন শিক্ষা প্রশিষ্ঠান হতি আগি শিক্ষকতদর জন্য: 

(ক) মে সমস্ত শিক্ষতকর মিিন ভািাশদ পূতি ম মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা অশিদপ্ততরর EMIS শসতেম হতি প্রতসস করা 

হতিা ( ইনতেতের শুরুতি ‘M’ নাই) িাতদর জন্য “Transfer” আতিদতনর ফরতম পূি মিিী প্রশিষ্ঠাতনর িরণ 

“মাদ্রাসা” শসতলক্ট করতি হতি। অিঃির ইনতেে নম্বতরর ঘতর শিক্ষতকর ইনতেে নম্বর টাইি কতর “TAB”/ 

“ENTER” চািতি হতি। মাদ্রাসা শিক্ষা অশিদপ্ততরর “MEMIS” শসতেতম উক্ত ইনতেে কিমন করা থাকতল 

শিক্ষতকর িথ্য মিইজ এর শনতচ প্রদশি মি হতি।  

 

মাদ্রাসা শিক্ষা অশিদপ্ততরর “MEMIS” হতি শিক্ষতকর প্রাপ্ত িথ্য শনতচর ফরতম প্রদশি মি হতি।  

 

 

 

 

 

অন্যান্য িাি েথারীশি পূরণ কতর আতিদন সম্পন্ন করতি হতি। 

ইনতেে নম্বর টাইি কতর 

“TAB”/ “ENTER” 

চািতি হতি 
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(খ) মে সমস্ত শিক্ষক মাদ্রাসা শিক্ষা অশিদপ্ততরর “MEMIS” শসতেতম হতি ইনতেে মিত তেন (ইনতেতের শুরুতি 

‘M’ রত তে) িারা প্রথতম emis.gov.bd শসতেতম মরশজতেিন কতর প্রশিষ্ঠান প্রিান কর্তমক অনুতমাদন করতি 

হতি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অিঃির প্রশিষ্ঠান প্রিান “Transfer” আতিদতনর ফরতম পূি মিিী প্রশিষ্ঠাতনর িরণ “মাদ্রাসা” শসতলক্ট করতিন। 

এরির ইনতেে নম্বতরর ঘতর শিক্ষতকর ইনতেে নম্বর টাইি কতর “TAB”/ “ENTER” শদত  শিক্ষক/কম মচারী 

শনি মাচতনর ঘর হতি মরশজতেিনকৃি সংশিষ্ট শিক্ষকতক শসতলক্ট করতিন। মাদ্রাসা শিক্ষা অশিদপ্ততরর “MEMIS” 

শসতেতম উক্ত ইনতেে কিমন করা থাকতল শিক্ষতকর িথ্য মিইজ এর শনতচ প্রদশি মি হতি।  

 

 

এখাতন শিক কতর 

মরশজতেিন করতি হতি 

এখাতন ইনতেে নম্বর টাইি 

করুন 

 

এখাতন শিক কতর সংশিষ্ট 

শিক্ষকতক শসতলক্ট করুন 
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মাদ্রাসা শিক্ষা অশিদপ্ততরর “MEMIS” হতি শিক্ষতকর প্রাপ্ত িথ্য শনতচর ফরতম প্রদশি মি হতি।  

 

 

 

 

 

 

অন্যান্য িাি েথারীশি পূরণ কতর আতিদন সম্পন্ন করতি হতি। 
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২। কাশরগশর শিক্ষা অশিদপ্তরািীন শিক্ষা প্রশিষ্ঠান হতি আগি শিক্ষকতদর জন্য: 

কাশরগশর শিক্ষা অশিদপ্তরািীন শিক্ষা প্রশিষ্ঠান হতি আগি শিক্ষকগণ প্রথতম emis.gov.bd শসতেতম মরশজতেিন 

কতর প্রশিষ্ঠান প্রিান কর্তমক অনুতমাদন করতি হতি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অিঃির প্রশিষ্ঠান প্রিান “Transfer” আতিদতনর ফরতম পূি মিিী প্রশিষ্ঠাতনর িরণ “কাশরগশর” শসতলক্ট করতিন। 

এরির ইনতেে নম্বতরর ঘতর শিক্ষতকর ইনতেে নম্বর টাইি কতর “TAB”/ “ENTER” শদত  শিক্ষক/কম মচারী 

শনি মাচতনর ঘর হতি মরশজতেিনকৃি সংশিষ্ট শিক্ষকতক শসতলক্ট করতিন। কাশরগশর শিক্ষা অশিদপ্ততরর শসতেতম উক্ত 

ইনতেে কিমন করা থাকতল শিক্ষতকর িথ্য মিইজ এর শনতচ প্রদশি মি হতি।  

 

  

 

এখাতন শিক কতর 

মরশজতেিন করতি হতি 

এখাতন ইনতেে নম্বর টাইি 

করুন 

 

এখাতন শিক কতর সংশিষ্ট 

শিক্ষকতক শসতলক্ট করুন 
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কাশরগশর শিক্ষা অশিদপ্ততরর শসতেম হতি শিক্ষতকর প্রাপ্ত িথ্য শনতচর ফরতম প্রদশি মি হতি।  

 

 

 

 

 

 

অন্যান্য িাি েথারীশি পূরণ কতর আতিদন সম্পন্ন করতি হতি। 
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