
শিক্ষা মন্ত্রণালয় 

কাশিগশি ও মাদ্রাসা শিক্ষা শিভাগ 

শিপ্লামা ইন এশিকালচাি/ শিপ্লামা ইন শিিাশিজ পর্ যাপ্য়  
 
 

এমশপওভুশিি জন্য Online আপ্িদন িিম পূিপ্ণি শনপ্দ যশিকা-২০২১ 

 

[অনলাইন আপ্িদন িিপ্মি তািকা (*) শচশিত শিল্ডসমূহ অিশ্যই পূিণ কিপ্ত হপ্ি।] 
 

১. অনলাইপ্ন আপ্িদন কিাি পূপ্ি য শনপ্নাি িকুপ্মন্ট (PDF িিপ্মট এ স্ক্যান কপ্ি) সংিহ কপ্ি িাখপ্ত হপ্ি:  
 

(i) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তপ্ি (টেকন োলজি) একাপ্িশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত আপ্দপ্িি সতযাশয়ত কশপ; 

(ii) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তপ্ি (টেকন োলজি) সি যপ্িষ একাপ্িশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত নিায়ন আপ্দপ্িি সতযাশয়ত 

কশপ; 

(iii) পচ যা (খশতয়ান)/ নামজাশি এিং ভূশম উন্নয়ন কি পশিপ্িাপ্েি হালনাগাদ িশিপ্দি কশপ; 

(iv) আপ্িদপ্নি জন্য শনে যাশিত িিপ্ম এমশপওভুশিি প্রদত্ত তপ্েি সঠিকতা সম্পপ্কয প্রশতষ্ঠান প্রোপ্নি প্রতযয়নপত্রটি ঐ প্রশতষ্ঠাপ্নি 

ম্যাপ্নশজং কশমটি/এিহক কশমটিি সভাপশত ও উপপ্জলা/থানা মাধ্যশমক শিক্ষা অশিসাি কর্তযক প্রশতস্বাক্ষশিত হপ্ত হপ্ি; 

(v) আপ্িদন িিপ্ম প্রদানকৃত তপ্েি সঠিকতা সম্পপ্কয প্রশতষ্ঠান প্রোপ্নি স্বাক্ষশিত ঘ াষণাপত্র; 

(vi) সংশিষ্ট প্রশতষ্ঠাপ্নি সাম্প্রশতক ছশি (960 X 476 Pixel Size) JPG িিপ্মপ্ট ততশি কিপ্ত হপ্ি; 

 

২. ঘিসিকাশি শিক্ষা প্রশতষ্ঠাপ্নি (কাশিগশি) জনিল কাঠাপ্মা ও এমশপও নীশতমালা-20১৮ (২৩ নপ্ভম্বি ২০২০ পর্ যন্ত সংপ্িাশেত/ 

পশিমাশজযত) অনুর্ায়ী শনপ্নাি শিষয়গুপ্লাপ্ক বুঝাপ্ি: 
 

(i)   শসটি কপ্প যাপ্িিন: স্থানীয় সিকাি শিভাগ কর্তযক ঘ াশষত এলাকাপ্ক বুঝাপ্ি; 

(ii)  ঘপৌি এলাকা: স্থানীয় সিকাি শিভাগ কর্তক ঘ াশষত এলাকাপ্ক বুঝাপ্ি; 

(iii) মিস্বল: স্থানীয় সিকাি শিভাগ কর্তযক ঘ াশষত শসটি কপ্প যাপ্িিন ও ঘপৌি এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকাপ্ক বুঝাপ্ি; 

(iv) স্বীকৃশত: স্বীকৃশত িলপ্ত িাংলাপ্দি কাশিগশি শিক্ষা ঘিাি য কর্তযক ঘকান প্রশতষ্ঠাপ্নি অনুকুপ্ল হালনাগাদ পাঠদাপ্নি অনুমশত/স্বীকৃশত 

প্রদানপ্ক বুঝাপ্ি;  

 

৩. অনলাইন আপ্িদন িিম পূিণ:  
 

(i) কাশিগশি ও মাদ্রাসা শিক্ষা শিভাপ্গি ওপ্য়িসাইট: www.tmed.gov.bd ; মাদ্রাসা শিক্ষা অশেদপ্তপ্িি ওপ্য়িসাইট: 

www.dme.gov.bd ; কাশিগশি শিক্ষা অশেদপ্তপ্িি ওপ্য়িসাইট: www.techedu.gov.bd এিং ব্যানপ্িইস এি 

ওপ্য়িসাইট: www.banbeis.gov.bd ঘর্ ঘকান একটি ওপ্য়িসাইপ্টি শলংপ্ক প্রপ্িি করুন। এমশপওভুশিি জন্য 

Online আপ্িদন িিম-এ শিক করুন; 

(ii) Window-টি ঘখালাি পি শনশদ যষ্ট জায়গায় আপনাি প্রশতষ্ঠাপ্নি EIIN প্রদান করুন। অতঃপি Screen-এ আপনাি 

প্রশতষ্ঠাপ্নি নাম ও ঠিকানাসহ অন্যান্য তোশদ প্রদশি যত হপ্ি; 

(iii) প্রদশি যত তোশদ সঠিক থাকপ্ল শনপ্চ Submit িাটন-এ শিক করুন। অতঃপি নতুন Window প্রদশি যত হপ্ি এিং 

প্রশতষ্ঠাপ্নি ঘমািাইল নম্বপ্ি SMS-এি মাধ্যপ্ম One Time Password (OTP) প্রদান কিা হপ্ি। SMS-এি মাধ্যপ্ম 

প্রাপ্ত OTP শনশদ যষ্ট শিপ্ল্ড এশি করুন এিং Submit িাটন-এ শিক করুন; 
 

 

৪.(ক) এমজিও সফেওয়্যোনেে অ লোই  আনেদ  ফনম েে প্রথম অংনেে (প্রজিষ্ঠোন ে সোধোেণ িথ্য) জফল্ড সমূহ পূেণ কেনি হনে: 
 

(i) েোংলোনদে িোিীয়্ সংসদীয়্ এলোকোে  োম ও  ম্বে: আি োে জেক্ষো প্রজিষ্ঠো  েোংলোনদে িোিীয়্ সংসনদে টে সংসদীয়্ 

এলোকোয়্ অেজিি টস সংসদীয়্ এলোকোে  োম ও  ম্বে জ ে েোচ  করু ; 

(ii) প্রেোসজ ক এলোকোে ধে ; প্রজিষ্ঠো টিনি অধ্যয়্ েি জেক্ষোথীনদে ধে ; ট ৌন োজলক অেিো ; প্রজিষ্ঠো টিনি অধ্যয়্ েি 

অজধকোংে জেক্ষোথী টকো  অ গ্রসে ি ন োষ্ঠীে অন্তর্ভ েক্ত- এই চোেটি জফনল্ডে িন্য প্রজিষ্ঠোন ে টক্ষনে প্রনেোিয উত্তে জ ে েোচ  

করু ; 

(iii) প্রজিষ্ঠোন ে অেকোঠোনমো টে ভূজমে উিে অেজিি িো ঐ প্রজিষ্ঠোন ে  োনম পচ যা (খশতয়ান)/ নামজাশি আপ্ছ জক- ো জ ে েোচ  

করু ; 

(iv) প্রজিষ্ঠো টি যুদ্ধোিেোধী ব্যজক্তে  োনম অথেো টফৌিদোেী অিেোনধ ২ েছনেে টেজে সোিোপ্রোপ্ত ব্যজক্তে  োনম  োমকেণকৃি জক-

 ো জ ে েোচ  করু ; 

(v) প্রজিষ্ঠো টি একাপ্িশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমজি প্রোপ্ত জক- ো জ ে েোচ  করু ; 

(vi) একাপ্িশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত হোল ো োদ  েোয়্  ১০.১০.২০২১ িোজেখ িে েন্ত আনছ জক- ো জ ে েোচ  করু । অিঃিে 

Save  েোে -এ জিক করু ; 
 

৪. (খ)  একাপ্িশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত হোল ো োদ িথ্য প্রদো  কেনি হনে: 

 

(ক) (i) প্রোথীি স্তনে (টেকন োলজি) একাপ্িশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত িোজেখ: DD MM YYYY 
 

(খ) (ii) প্রোজথ েি স্তনে (টেকন োলজি) সে েনেষ একাপ্িশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত  েোয়্ন ে িোজেখ: DD MM YYYY 
 

( ) (iii) প্রোথীি স্তনে (টেকন োলজি) একাপ্িশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত টময়্োদ উত্তীনণ েে িোজেখ: DD MM YYYY 
  

http://www.tmed.gov.bd/
http://www.dme.gov.bd/
http://www.techedu.gov.bd/
http://www.banbeis/


 

৪. ( ) সংযুজক্তে জেেেণ: সংজিষ্ট সংযুশি  প্ি শননিশণ যত কশপসমূহ PDF আকাপ্ি আপপ্লাি কিপ্ত হপ্ি: 

 

(i) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তপ্ি (টেকন োলজি)  একাপ্িশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত আপ্দপ্িি সতযাশয়ত কশপ; 

(ii) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তপ্ি (টেকন োলজি)  সি যপ্িষ একাপ্িশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত নিায়ন আপ্দপ্িি 

সতযাশয়ত কশপ; 

(iii) পচ যা (খশতয়ান)/ নামজাশি এিং ভূশম উন্নয়ন কি পশিপ্িাপ্েি হালনাগাদ িশিপ্দি কশপ; 

(iv) সংশিষ্ট প্রশতষ্ঠাপ্নি সাম্প্রশতক ছশি (960 X 476 Pixel Size) JPG িিপ্মপ্ট ততশি কিপ্ত হপ্ি; 

(v) আপ্িদপ্নি জন্য শনে যাশিত িিপ্ম এমশপওভুশিি প্রদত্ত তপ্েি সঠিকতা সম্পপ্কয প্রশতষ্ঠান প্রোপ্নি প্রতযয়নপত্রটি ঐ 

প্রশতষ্ঠাপ্নি ম্যাপ্নশজং কশমটি/এিহক কশমটিি সভাপশত ও উপপ্জলা/থানা মাধ্যশমক শিক্ষা অশিসাি কর্তযক 

প্রশতস্বাক্ষশিত হপ্ত হপ্ি; 

(vi) প্রশতষ্ঠান কর্তযক প্রদানকৃত তপ্েি সঠিকতা সম্পপ্কয প্রশতষ্ঠান প্রোপ্নি স্বাক্ষশিত ঘ াষণাপত্র; 

 সকল শিপ্ল্ড তে পূিণ সম্পন্ন হপ্ল Preview েোে -এ জিক করু -  তু  একটি Window প্রদজে েি হনে। 

Window টি টি All Information Correct েোে -এ জিক করু । অিঃিে Submit Application েোে -

এ জিক কনে আনেদ  সমিন্ন করু । উনেখ্য, All Information Correct েোে -এ জিক  ো কেনল Submit 

Application েোে -টি Active (চোলু) হনে  ো। 
 

৫. Submit Application িাটন-এ শিক কিাি পি আপ্িদন সম্পন্ন হপ্ি। আপ্িদন িিম সঠিকভাপ্ি পূিণ হপ্ল 

“েন্যিাদ, আপনাি আপ্িদনটি সিলভাপ্ি সংিক্ষণ কিা হপ্য়প্ছ। আপশন র্শদ আপ্িা ঘকাপ্না স্তপ্ি আপ্িদন/দাশখলকৃত 

আপ্িদন সংপ্িােন কিপ্ত চান তাহপ্ল পুনিায় লগইন কপ্ি সঠিক তে শদপ্য় আপ্িদন করুন।” Message প্রদশি যত 

হপ্ি। প্রশত স্তপ্ি আপ্িদন সম্পন্ন কিাি পি শপ্রন্ট কশপ সংিক্ষণ কিপ্ত হপ্ি।  

 
 

৬. এমশপওভুশিি আপ্িদন Submit কিাি পি আপ্িদপ্নি তে প্রপ্য়াজপ্ন সংপ্িােন (Edit) কিা র্াপ্ি। ঘসপ্ক্ষপ্ত্র 

Online আপ্িদন িিপ্ম পুনিায় EIIN শদপ্য় লগইন (Login) কপ্ি প্রথমিাপ্িি আপ্িদপ্নি ন্যায় সংশিষ্ট শিপ্ল্ডি 

তে সংপ্িােপ্নি পি Submit Application িাটন-এ শিক কপ্ি শপ্রন্ট কশপ সংিক্ষণ করুন। 
 

৭. প্রদশি যত তে পশিি যতপ্নি জন্য ০১৫৭১৭৩৭০৩৩, ০১৫৫২৪৯২৭৭৮, ০১৯১৪৮৯০৫০৮, ০১৯৩৬৫৮৩৮৫৬, 

০১৭২৩২০৭৫৭৭, ০১৯২৪২১৭৯৪৭ নম্বপ্ি এিং ই-ঘমইল: mpo@banbeis.gov.bd ঘর্াগাপ্র্াগ কিা র্াপ্ি। উপ্েখ্য, 

প্রশতষ্ঠাপ্নি টমোেোইল  ম্বে সংনেোধন ে প্রনয়্োি  হনল সংজিষ্ট উিনিলো/থো ো মোধ্যজমক জেক্ষো অজফসোে কর্তেক 

প্রিযয়্ সহ মহোিজেচোলক, ব্যো নেইস েেোেে আনেদ  mpo@banbeis.gov.bd এ টপ্রেণ কেনি হনে।   
 

 

শিপ্িষ দ্রষ্টব্য: অ লোই  এমজিও সফেওয়্যোনে প্রদজে েি পিীক্ষাি িলািল সংক্রান্ত তে িাংলাপ্দি কাশিগশি শিক্ষা ঘিাি য ঘথপ্ক প্রাপ্ত। 

অনলাইন আপ্িদন িিপ্ম প্রদশি যত পিীক্ষাি িলািল সংপ্িােন/পশিিতযপ্নি সুপ্র্াগ ঘনই। 
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