
শিক্ষা মন্ত্রণালয় 

কাশিগশি ও মাদ্রাসা শিক্ষা শিভাগ  

দাশিল/আশলম/ফাশিল/কাশমল পি যায়য়ি মাদ্রাসাি  
 
 

এমশপওভুশিি জন্য Online আয়িদন ফিম পূিয়ণি শনয়দ যশিকা (মাদ্রাসা)-২০২১ 

 

[অনলাইন আয়িদন ফিয়মি তািকা (*) শিশিত শফল্ডসমূহ অিশ্যই পূিণ কিয়ত হয়ি।] 

 

১. অনলাইয়ন আয়িদন কিাি পূয়ি য শনয়নাি ডকুয়মন্ট (PDF ফিয়ময়ে স্ক্যান কয়ি) সংগ্রহ কয়ি িািয়ত হয়ি:  
 

(i) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তয়ি একায়ডশমক স্বীকৃতি/অতিভুতির আয়দয়িি সতযাশয়ত কশপ; 

(ii) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তয়ি সি যয়িষ একায়ডশমক স্বীকৃশত/অশিভুশিি নিায়ন আয়দয়িি সতযাশয়ত কশপ; 

(iii) পি যা (িশতয়ান)/ নামজাশি এিং ভূশম উন্নয়ন কি পশিয়িায়িি হালনাগাদ িশিয়দি কশপ; 

(iv) এমশপওভুশিি শনশমত্ত প্রদত্ত তয়েি সঠিকতা সম্পয়কয প্রশতষ্ঠান প্রিায়নি প্রতযয়নপত্রটি ঐ প্রশতষ্ঠায়নি ম্যায়নশজং 

কশমটি/গভশন যংিশড/শনি যাহী কশমটি/এডহক কশমটিি সভাপশত ও উপয়জলা/থানা মাধ্যশমক শিক্ষা অশফসাি কর্তযক প্রশতস্বাক্ষশিত 

হয়ত হয়ি;  

(v) আয়িদন ফিয়ম প্রদানকৃত তয়েি সঠিকতা সম্পয়কয প্রশতষ্ঠান প্রিায়নি স্বাক্ষশিত ঘ াষণাপত্র; 

(vi) সংশিষ্ট প্রশতষ্ঠায়নি সাম্প্রশতক ছশি (960 X 476 Pixel Size) JPG ফিয়ময়ে ততশি কিয়ত হয়ি; 

 

২. ঘিসিকাশি শিক্ষা প্রশতষ্ঠায়নি (মাদ্রাসা) জনিল কাঠায়মা ও এমশপও নীশতমালা-20১৮ (২৩ নয়ভম্বি ২০২০ পি যন্ত সংয়িাশিত/পশিমাশজযত) 

অনুিায়ী শনয়নাি শিষয়গুয়লায়ক বুঝায়ি: 
 

(i)   শসটি কয়প যায়িিন: স্থানীয় সিকাি শিভাগ কর্তযক ঘ াশষত এলাকায়ক বুঝায়ি;  

(ii)  ঘপৌি এলাকা: স্থানীয় সিকাি শিভাগ কর্তযক ঘ াশষত এলাকায়ক বুঝায়ি;  

(iii) মফস্বল: স্থানীয় সিকাি শিভাগ কর্তযক ঘ াশষত শসটি কয়প যায়িিন ও ঘপৌি এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায়ক বুঝায়ি; 

(iv) স্বীকৃশত: স্বীকৃশত িলয়ত িাংলায়দি মাদ্রাসা শিক্ষায়িাড য কর্তযক ঘকান প্রশতষ্ঠায়নি অনুকূয়ল একায়ডশমক স্বীকৃশত প্রদানয়ক বুঝায়ি;   

(v) অশিভুশি: অশিভুশি িলয়ত ইসলাশম আিশি শিশ্বশিদ্যালয় িা উপযুি কর্তযপক্ষ কর্তযক ঘকান প্রশতষ্ঠায়নি অনুকূয়ল অশিভুশিয়ক বুঝায়ি;  

 

৩. অনলাইন আয়িদন ফিম পূিয়ণি িাপসমূহ:  
 

(i) কাশিগশি ও মাদ্রাসা শিক্ষা শিভায়গি ওয়য়িসাইে: www.tmed.gov.bd ; মাদ্রাসা শিক্ষা অশিদপ্তয়িি ওয়য়িসাইে: 

www.dme.gov.bd ; কাশিগশি শিক্ষা অশিদপ্তয়িি ওয়য়িসাইে: www.techedu.gov.bd এিং ব্যানয়িইস এি 

ওয়য়িসাইে: www.banbeis.gov.bd ঘি ঘকান একটি ওয়য়িসাইয়েি শলংয়ক প্রয়িি করুন। এমশপওভুশিি জন্য 

Online আয়িদন ফিম-এ শিক করুন; 

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

প্রশতষ্ঠায়নি নাম ও ঠিকানাসহ অন্যান্য তোশদ প্রদশি যত হয়ি; 

(iii) প্রদশি যত তোশদ সঠিক থাকয়ল শনয়ি Submit িােন-এ শিক করুন। অতঃপি নতুন Window প্রদশি যত হয়ি এিং 

প্রশতষ্ঠায়নি ঘমািাইল নম্বয়ি SMS-এি মাধ্যয়ম One Time Password (OTP) প্রদান কিা হয়ি। SMS-এি মাধ্যয়ম 

প্রাপ্ত OTP শনশদ যষ্ট শফয়ল্ড এশি করুন এিং Submit িােন-এ শিক করুন; 
 

 

৪.(ক) এমতিও সফটওয়্যাররর অনলাইন আরেদন ফররমর প্রথম অংরের (সসকেন ১: প্রতিষ্ঠারনর সািারণ িথ্য) তফল্ডসমূহ পূরণ কররি হরে: 

(i) প্রতিষ্ঠারনর সেরকান একটি িরন (দাতিল, আতলম, ফাতেল ও কাতমল) তনে বাচন করুন; 

(ii) প্রতিষ্ঠানটি েিবমারন সকান স্তরর এমতিওভুি আরে িা তনে বাচন করুন; 

(iii) োংলারদে জািীয়্ সংসদীয়্ এলাকার নাম ও নম্বর: আিনার তেক্ষা প্রতিষ্ঠান োংলারদে জািীয়্ সংসরদর সে সংসদীয়্ 

এলাকায়্ অেতিি সস সংসদীয়্ এলাকার নাম ও নম্বর তনে বাচন করুন; 

(iv) প্রোসতনক এলাকার িরন; প্রতিষ্ঠানটিরি অধ্যয়্নরি তেক্ষাথীরদর িরন; স ৌর াতলক অেিান; প্রতিষ্ঠানটিরি অধ্যয়্নরি 

অতিকাংে তেক্ষাথী সকান অনগ্রসর জনর াষ্ঠীর অন্তভু বি- এই চারটি তফরল্ডর জন্য প্রতিষ্ঠারনর সক্ষরে প্ররোজয উত্তর তনে বাচন 

করুন; 

(v) প্রতিষ্ঠারনর অেকাঠারমা সে ভূতমর উির অেতিি িা ঐ প্রতিষ্ঠারনর নারম পি যা (িশতয়ান)/ নামজাশি আয়ছ তক-না তনে বাচন 

করুন; 

(vi) প্রতিষ্ঠানটি যুদ্ধািরািী ব্যতির নারম অথো সফৌজদারী অিরারি ২ েেররর সেতে সাজাপ্রাপ্ত ব্যতির নারম নামকরণকৃি তক-

না তনে বাচন করুন; 

(vii) প্রতিষ্ঠানটি একারেতমক স্বীকৃতি/অতিভুতি প্রাপ্ত তক-না তনে বাচন করুন; 

(viii) একারেতমক স্বীকৃতি/অতিভুতি হালনা াদ নোয়্ন ১০.১০.২০২১ িাতরি িে বন্ত আরে তক-না তনে বাচন করুন। অিঃির Save  

োটন-এ তিক করুন; 
 

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


৪.(ি) এমতিও সফটওয়্যাররর অনলাইন আরেদন ফররমর তিিীয়্ অংরের (সসকেন-২: এমতিওভুতির জন্য আরেদরনর িথ্য) তফল্ডসমূহ পূরণ 

কররি হরে: 

 

(i) এমতিওভুতির জন্য আরেদরনর স্তর তনে বাচন করুন। অিঃির Next Page োটন-এ তিক করুন; 
 

৫.   তিবকৃি তেক্ষাথীর িথ্য: দাতিল ও আতলম স্তররর সক্ষরে ২০১৮, ২০১৯ এেং ২০২০ সারলর তেক্ষাথীর িথ্য প্রদান কররি 

হরে। কাতমল ও ফাতেল স্তররর সক্ষরে ২০১৭, ২০১৮ এেং ২০১৯ সারলর তেক্ষাথীর িথ্য প্রদান কররি হরে। 

 
 

৬.  একারেতমক স্বীকৃতি/অতিভুতির হালনা াদ িথ্য প্রদান কররি হরে: 

 

(ক) (i) প্রাতথ বি স্তরর স্বীকৃতি/অতিভুতির িাতরি: DD MM YYYY 
 

(ি) (ii) প্রাতথ বি স্তরর সে বরেষ স্বীকৃতি/অতিভুতির নোয়্রনর িাতরি: DD MM YYYY 
 

( ) (iii) প্রাতথ বি স্তরর স্বীকৃতি/অতিভুতির সময়্াদ উত্তীরণ বর িাতরি: DD MM YYYY 
  

 

৭. সংযুতির তেেরণ: সংতিষ্ট সংযুশিি  য়ি শননিশণ যত কশপসমূহ PDF আকায়ি আপয়লাড কিয়ত হয়ি: 

 

(i) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তয়ি একায়ডশমক স্বীকৃতি/অতিভুতির আয়দয়িি সতযাশয়ত কশপ; 

(ii) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তয়ি সি যয়িষ একায়ডশমক স্বীকৃতি/অতিভুতির নিায়ন আয়দয়িি সতযাশয়ত কশপ; 

(iii) পি যা (িশতয়ান)/ নামজাশি এিং ভূশম উন্নয়ন কি পশিয়িায়িি হালনাগাদ িশিয়দি কশপ; 

(iv) সংশিষ্ট প্রশতষ্ঠায়নি সাম্প্রশতক ছশি (960 X 476 Pixel Size) JPG ফিয়ময়ে ততশি কিয়ত হয়ি; 

(v) আয়িদয়নি জন্য শনি যাশিত ফিয়ম এমশপওভুশিি প্রদত্ত তয়েি সঠিকতা সম্পয়কয প্রশতষ্ঠান প্রিায়নি প্রতযয়নপত্রটি ঐ 

প্রশতষ্ঠায়নি ম্যায়নশজং কশমটি/গভশন যংিশড/এডহক কশমটিি সভাপশত ও উপয়জলা/থানা মাধ্যশমক শিক্ষা অশফসাি 

কর্তযক প্রশতস্বাক্ষশিত হয়ত হয়ি; 

 (vi) আয়িদন ফিয়ম প্রদানকৃত তয়েি সঠিকতা সম্পয়কয প্রশতষ্ঠান প্রিায়নি স্বাক্ষশিত ঘ াষণাপত্র; 

 

8. এক িা একাশিক স্তয়ি এমশপওভুশিি জন্য আয়িদন কিা িায়ি। একাশিক স্তয়ি আয়িদয়নি ঘক্ষয়ত্র প্রথম স্তয়িি আয়িদন 

সম্পন্ন কিাি পি Submit Application িােন-এ শিক কিয়ত হয়ি। অতঃপি EIIN শদয়য় নতুন ভায়ি লগইন 

(Login) কয়ি পিিতী স্তয়িি জন্য আয়িদন সম্পন্ন কিাি পি Submit Application িােন-এ শিক কিয়ত হয়ি। 
 

 

৯. Submit Application িােন-এ শিক কিাি পি আয়িদন সম্পন্ন হয়ি। আয়িদন ফিম সঠিকভায়ি পূিণ হয়ল 

“িন্যিাদ, আপনাি আয়িদনটি সফলভায়ি সংিক্ষণ কিা হয়য়য়ছ। আপশন িশদ আয়িা ঘকায়না স্তয়ি আয়িদন/দাশিলকৃত 

আয়িদন সংয়িািন কিয়ত িান তাহয়ল পুনিায় লগইন কয়ি সঠিক তে শদয়য় আয়িদন করুন।” Message প্রদশি যত 

হয়ি। প্রশত স্তয়ি আয়িদন সম্পন্ন কিাি পি শপ্রন্ট কশপ সংিক্ষণ কিয়ত হয়ি।   

 
 

10. এমশপওভুশিি আয়িদন Submit কিাি পি আয়িদয়নি তে প্রয়য়াজয়ন সংয়িািন (Edit) কিা িায়ি। ঘসয়ক্ষয়ত্র 

Online আয়িদন ফিয়ম পুনিায় EIIN শদয়য় লগইন (Login) কয়ি প্রথমিায়িি আয়িদয়নি ন্যায় সংশিষ্ট শফয়ল্ডি 

তে সংয়িািয়নি পি Submit Application িােন-এ শিক কয়ি শপ্রন্ট কশপ সংিক্ষণ করুন। 
 

11. প্রদশি যত তে পশিি যতয়নি জন্য ০১৫৭১৭৩৭০৩৩, ০১৫৫২৪৯২৭৭৮, ০১৯১৪৮৯০৫০৮, ০১৯৩৬৫৮৩৮৫৬, 

০১৭২৩২০৭৫৭৭, ০১৯২৪২১৭৯৪৭ নম্বয়ি এিং ই-ঘমইল: mpo@banbeis.gov.bd ঘিাগায়িাগ কিা িায়ি। উয়েখ্য, 

প্রশতষ্ঠায়নি সমাোইল নম্বর সংরোিরনর প্ররয়্াজন হরল সংতিষ্ট উিরজলা/থানা মাধ্যতমক তেক্ষা অতফসার কর্তবক 

প্রিযয়্নসহ মহািতরচালক, ব্যানরেইস েরাের আরেদন mpo@banbeis.gov.bd এ সপ্ররণ কররি হরে।   
 

 

শিয়িষ দ্রষ্টব্য: অনলাইন এমতিও সফটওয়্যারর প্রদতে বি পিীক্ষাি ফলাফল সংক্রান্ত তে মাদ্রাসা শিক্ষা ঘিাড য/ইসলাশম আিশি 

শিশ্বশিদ্যালয় ঘথয়ক প্রাপ্ত। অনলাইন আয়িদন ফিয়ম প্রদশি যত পিীক্ষাি ফলাফল সংয়িািন/পশিিতযয়নি সুয়িাগ ঘনই। 
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