
শিক্ষা মন্ত্রণালয় 

কাশিগশি ও মাদ্রাসা শিক্ষা শিভাগ  

এসএসশস (ভভাককিনাল)/দাশিল (ভভাককিনাল)/এইচএসশস (শিএম) পর্ যাকয় 
 
 

এমশপওভুশিি জন্য Online আকিদন ফিম পূিকণি শনকদ যশিকা (কাশিগশি) -২০২১ 

 

[অনলাইন আকিদন ফিকমি তািকা (*) শচশিত শফল্ডসমূহ অিশ্যই পূিণ কিকত হকি।] 

 

১. অনলাইকন আকিদন কিাি পূকি য শনকনাি ডকুকমন্ট (PDF ফিকমট এ স্ক্যান ককি) সংগ্রহ ককি িািকত হকি:  
 

(i) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তকি (ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন) একাকডশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত আকদকিি সতযাশয়ত কশপ; 

(ii) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তকি (ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন) সি যকিষ একাকডশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত নিায়ন আকদকিি 

সতযাশয়ত কশপ; 

(iii) পচ যা (িশতয়ান)/ নামজাশি এিং ভূশম উন্নয়ন কি পশিকিাকেি হালনাগাদ িশিকদি কশপ; 

(iv) এমশপওভুশিি শনশমত্ত প্রদত্ত তকেি সঠিকতা সম্পককয প্রশতষ্ঠান প্রোকনি প্রতযয়নপত্রটি ঐ প্রশতষ্ঠাকনি ম্যাকনশজং কশমটি/এডহক 

কশমটিি সভাপশত ও উপকজলা/থানা মাধ্যশমক শিক্ষা অশফসাি কর্তযক প্রশতস্বাক্ষশিত হকত হকি; 

(v) আকিদন ফিকম প্রদানকৃত তকেি সঠিকতা সম্পককয প্রশতষ্ঠান প্রোকনি স্বাক্ষশিত ভ াষণাপত্র; 

(vi) সংশিষ্ট প্রশতষ্ঠাকনি সাম্প্রশতক ছশি (960 X 476 Pixel Size) JPG ফিকমকট ততশি কিকত হকি; 

 

২. ভিসিকাশি শিক্ষা প্রশতষ্ঠাকনি (কাশিগশি) জনিল কাঠাকমা ও এমশপও নীশতমালা-20১৮ (২৩ নকভম্বি ২০২০ পর্ যন্ত সংকিাশেত/ 

পশিমাশজযত) অনুর্ায়ী শনকনাি শিষয়গুকলাকক বুঝাকি: 
 

 

(i)   শসটি ককপ যাকিিন: স্থানীয় সিকাি শিভাগ কর্তযক ভ াশষত এলাকাকক বুঝাকি; 

(ii)  ভপৌি এলাকা: স্থানীয় সিকাি শিভাগ কর্তক ভ াশষত এলাকাকক বুঝাকি; 

(iii) মফস্বল: স্থানীয় সিকাি শিভাগ কর্তযক ভ াশষত শসটি ককপ যাকিিন ও ভপৌি এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকাকক বুঝাকি; 

(iv) স্বীকৃশত: স্বীকৃশত িলকত িাংলাকদি কাশিগশি শিক্ষা ভিাড য কর্তযক ভকান প্রশতষ্ঠাকনি অনুকুকল হালনাগাদ পাঠদাকনি অনুমশত/স্বীকৃশত 

প্রদানকক বুঝাকি;  

 

৩. অনলাইন আকিদন ফিম পূিণ:  
 

(i) কাশিগশি ও মাদ্রাসা শিক্ষা শিভাকগি ওকয়িসাইট: www.tmed.gov.bd ; মাদ্রাসা শিক্ষা অশেদপ্তকিি ওকয়িসাইট: 

www.dme.gov.bd ; কাশিগশি শিক্ষা অশেদপ্তকিি ওকয়িসাইট: www.techedu.gov.bd এিং ব্যানকিইস এি 

ওকয়িসাইট: www.banbeis.gov.bd ভর্ ভকান একটি ওকয়িসাইকটি শলংকক প্রকিি করুন। এমশপওভুশিি জন্য 

Online আকিদন ফিম-এ শিক করুন; 

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

প্রশতষ্ঠাকনি নাম ও ঠিকানাসহ অন্যান্য তোশদ প্রদশি যত হকি; 

(iii) প্রদশি যত তোশদ সঠিক থাককল শনকচ Submit িাটন-এ শিক করুন। অতঃপি নতুন Window প্রদশি যত হকি এিং 

প্রশতষ্ঠাকনি ভমািাইল নম্বকি SMS-এি মাধ্যকম One Time Password (OTP) প্রদান কিা হকি। SMS-এি মাধ্যকম 

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

 

৪.(ক) এমপিও সফটওয়্যাজেে অনলাইন আজেদন ফেজমে প্রথম অংজশে (ট্রসকশন ১: প্রপিষ্ঠাজনে সাধােণ িথ্য) পফল্ডসমূহ পূেণ কেজি হজে: 

 

(i) প্রপিষ্ঠাজনে ট্রেজকান একটি ধেন (এসএসশস (ভভাককিনাল)/দাশিল (ভভাককিনাল)/এইচএসশস (শিএম)) পনে বাচন করুন; 

(ii) প্রপিষ্ঠানটি েিবমাজন ট্রকান স্তজে এমপিওভুক্ত আজে িা পনে বাচন করুন; 

(iii) োংলাজদশ োিীয়্ সংসদীয়্ এলাকাে নাম ও নম্বে: আিনাে পশক্ষা প্রপিষ্ঠান োংলাজদশ োিীয়্ সংসজদে ট্রে সংসদীয়্ 

এলাকায়্ অেপিি ট্রস সংসদীয়্ এলাকাে নাম ও নম্বে পনে বাচন করুন; 

(iv) প্রশাসপনক এলাকাে ধেন; প্রপিষ্ঠানটিজি অধ্যয়্নেি পশক্ষাথীজদে ধেন; ট্র ৌজ াপলক অেিান; প্রপিষ্ঠানটিজি অধ্যয়্নেি  

অপধকাংশ পশক্ষাথী ট্রকান অনগ্রসে েনজ াষ্ঠীে অন্তভু বক্ত- এই চােটি পফজল্ডে েন্য প্রপিষ্ঠাজনে ট্রক্ষজে প্রজোেয উত্তে পনে বাচন 

করুন;  

(v) প্রপিষ্ঠাজনে অেকাঠাজমা ট্রে ভূপমে উিে অেপিি িা ঐ প্রপিষ্ঠাজনে নাজম পচ যা (িশতয়ান)/ নামজাশি আকছ পক-না পনে বাচন 

করুন; 

(vi) প্রপিষ্ঠানটি যুদ্ধািোধী ব্যপক্তে নাজম অথো ট্রফৌেদােী অিোজধ ২ েেজেে ট্রেপশ সাোপ্রাপ্ত ব্যপক্তে নাজম নামকেণকৃি পক-

না পনে বাচন করুন; 

(vii) প্রপিষ্ঠানটি একাজডপমক স্বীকৃপি/অপধভুপক্ত প্রাপ্ত পক-না পনে বাচন করুন; 

(viii) একাজডপমক স্বীকৃপি/অপধভুপক্ত হালনা াদ নোয়্ন ১০.১০.২০২১ িাপেখ িে বন্ত আজে পক-না পনে বাচন করুন। অিঃিে Save  

োটন-এ পিক করুন; 
 

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


৪.(ি) এমপিও সফটওয়্যাজেে অনলাইন আজেদন ফজম বে পিিীয়্ অংজশে (ট্রসকশন-২: এমপিও ভুপক্তে েন্য আজেদজনে িথ্য) পফল্ড সমূহ পূেণ 

কেজি হজে: 

 

(i) এমপিওভুপক্তে েন্য আজেদজনে স্তে পনে বাচন করুন। স্তে পনে বাচন কোে িে ঐ স্তজেে সংপিষ্ট ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন সমূহ 

প্রদপশ বি হজে। অিঃিে ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন পনে বাচন কজে Next Page োটন-এ পিক করুন; 

 
 

৫.  একাকডশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত হালনা াদ িথ্য প্রদান কেজি হজে: 

 

(ক) (i) প্রাপথ বি স্তজে (ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন) একাকডশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশতি িাপেখ: DD MM YYYY 
 

(খ) (ii) প্রাপথ বি স্তজে (ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন) সে বজশষ একাকডশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশতি নোয়্জনে িাপেখ: DD MM YYYY 
 

( ) (iii) প্রাপথ বি স্তজে (ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন) একাকডশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশতি ট্রময়্াদ উত্তীজণ বে িাপেখ: DD MM YYYY 
  

 

৬. সংযুপক্তে পেেেণ: সংপিষ্ট সংযুশি  কি শননিশণ যত কশপসমূহ PDF আকাকি আপকলাড কিকত হকি: 

 

(i) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তকি (ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন) একাকডশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত আকদকিি সতযাশয়ত 

কশপ; 

(ii) এমশপওভুশিি জন্য প্রাশথ যত স্তকি (ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন) একাকডশমক স্বীকৃশত/পাঠদান অনুমশত সি যকিষ নিায়ন 

আকদকিি সতযাশয়ত কশপ; 

(iii) পচ যা (িশতয়ান)/ নামজাশি এিং ভূশম উন্নয়ন কি পশিকিাকেি হালনাগাদ িশিকদি কশপ; 

(iv) সংশিষ্ট প্রশতষ্ঠাকনি সাম্প্রশতক ছশি (960 X 476 Pixel Size) JPG ফিকমকট ততশি কিকত হকি; 

(v) আকিদকনি জন্য শনে যাশিত ফিকম এমশপওভুশিি প্রদত্ত তকেি সঠিকতা সম্পককয প্রশতষ্ঠান প্রোকনি প্রতযয়নপত্রটি ঐ 

প্রশতষ্ঠাকনি ম্যাকনশজং কশমটি/এডহক কশমটিি সভাপশত ও উপকজলা/থানা মাধ্যশমক শিক্ষা অশফসাি কর্তযক 

প্রশতস্বাক্ষশিত হকত হকি; 

 (vi) আকিদন ফিকম প্রদানকৃত তকেি সঠিকতা সম্পককয প্রশতষ্ঠান প্রোকনি স্বাক্ষশিত ভ াষণাপত্র; 

 

৭. এক িা একাশেক স্তকি (ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন) এমশপওভুশিি জন্য আকিদন কিা র্াকি। একাশেক স্তকি 

(ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন) আকিদকনি ভক্ষকত্র প্রথম স্তকিি (ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন) আকিদন সম্পন্ন কিাি পি Submit 

Application িাটন-এ শিক কিকত হকি। অতঃপি EIIN শদকয় নতুন ভাকি লগইন (Login) ককি পিিতী স্তকিি 

(ট্রেড/ট্রেশালাইজেশন) জন্য আকিদন সম্পন্ন কিাি পি Submit Application িাটন-এ শিক কিকত হকি। 
 

 

৮. Submit Application িাটন-এ শিক কিাি পি আকিদন সম্পন্ন হকি। আকিদন ফিম সঠিকভাকি পূিণ হকল 

“েন্যিাদ, আপনাি আকিদনটি সফলভাকি সংিক্ষণ কিা হকয়কছ। আপশন র্শদ আকিা ভকাকনা স্তকি আকিদন/দাশিলকৃত 

আকিদন সংকিােন কিকত চান তাহকল পুনিায় লগইন ককি সঠিক তে শদকয় আকিদন করুন।” Message প্রদশি যত 

হকি। প্রশত স্তকি আকিদন সম্পন্ন কিাি পি শপ্রন্ট কশপ সংিক্ষণ কিকত হকি।  
 

 

৯. এমশপওভুশিি আকিদন Submit কিাি পি আকিদকনি তে প্রকয়াজকন সংকিােন (Edit) কিা র্াকি। ভসকক্ষকত্র 

Online আকিদন ফিকম পুনিায় EIIN শদকয় লগইন (Login) ককি প্রথমিাকিি আকিদকনি ন্যায় সংশিষ্ট শফকল্ডি 

তে সংকিােকনি পি Submit Application িাটন-এ শিক ককি শপ্রন্ট কশপ সংিক্ষণ করুন। 
 

1০. প্রদশি যত তে পশিি যতকনি জন্য ০১৫৭১৭৩৭০৩৩, ০১৫৫২৪৯২৭৭৮, ০১৯১৪৮৯০৫০৮, ০১৯৩৬৫৮৩৮৫৬, 

০১৭২৩২০৭৫৭৭, ০১৯২৪২১৭৯৪৭ নম্বকি এিং ই-ভমইল: mpo@banbeis.gov.bd ভর্াগাকর্াগ কিা র্াকি। উকেখ্য, 

প্রশতষ্ঠাকনি ট্রমাোইল নম্বে সংজশাধজনে প্রজয়্ােন হজল সংপিষ্ট উিজেলা/থানা মাধ্যপমক পশক্ষা অপফসাে কর্তবক 

প্রিযয়্নসহ মহািপেচালক, ব্যানজেইস েোেে আজেদন mpo@banbeis.gov.bd এ ট্রপ্রেণ কেজি হজে।   
 

 

শিকিষ দ্রষ্টব্য: অনলাইন এমপিও সফটওয়্যাজে প্রদপশ বি পিীক্ষাি ফলাফল সংক্রান্ত তে িাংলাকদি কাশিগশি শিক্ষা ভিাড য ভথকক প্রাপ্ত। 

অনলাইন আকিদন ফিকম প্রদশি যত পিীক্ষাি ফলাফল সংকিােন/পশিিতযকনি সুকর্াগ ভনই। 
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