
মেহাদয়, 

উপযু �� িবষেয় যাে� �য,  আ�িলক পিরচালক এর কায �ালেয় এমআইএস সফটওয়�ােরর মাধ�েম  উপবিৃ�র উপযু� িশ�াথ�েদর ডাটা
��রেণর িবেশষ িনেদ�শনা িনে� উে�খ করা হেলা। িনেদ�শনা�ট আপনার মিনটিরংেয়র আওতাভূ� �িত�ান সমূেহর মেধ� �চার করার
জন� অনুেরাধ করা হেলা। 

আ�িলক পিরচালক এর কায �ালেয় এমআইএস সফটওয়�ােরর মাধ�েম উপবৃি�র উপযু� িশ�াথ�েদর ডাটা ��রেণর িনয়মঃ

* �গল ��াম �াউজার ব�বহার ক�ন
১। সফটওয়�াের লগইন কের িরেপাট�>>িশ�াথ� িরেপাট� এ যান। 

(ক) আেবদনকারীর সারসংে�প  �িতেবদেন ি�ক ক�ন। 
(খ) িবভাগ, �জলা, উপেজলা, �িত�ােনর নাম িনব �াচন ক�ন। 
(গ) িরেপাট� �তির ক�ন বাটেন ি�ক ক�ন। 
(ঘ) একট�  অেপ�া ক�ন।
(ঙ) সারসংে�প �িতেবদন PDF ফরম�ােট ডাউনেলাড হেব এবং সংর�ণ ক�ন।  
(চ) ধাপ(ক) �ত উি�িখত আেবদনকারীর সারসংে�প  �িতেবদেনর পিরবেত� আেবদনকারীর িব�ািরত �িতেবদন িনব �াচন কের
ধাপ(ঘ) পয �� অনুসরণ ক�ন। িব�ািরত  �িতেবদন PDF ফরম�ােট ডাউনেলাড হেব এবং সংর�ণ ক�ন।

২। সারসংে�প �িতেবদন ও িব�ািরত �িতেবদন এর মেধ� সাম�স�পূণ � হেল পরবত� ধােপ যান। 
৩। সারসংে�প ও িব�ািরত �িতেবদন সতক�তার সােথ পরী�া-িনরী�া কের �দখুন। 
৪। যিদ �কান িশ�াথ�র তথ� সংেশাধেনর �েয়াজন হয় তেব �াথিমক িনব �াচন >> িশ�াথ�র তথ� আপেডট হেত উ� িশ�াথ�র ডাটা
খুেঁজ �বর কের আপেডট ক�ন।
৫। যিদ িব�ািরত �িতেবদেন  �কান িশ�াথ�েক তািলকায় না পাওয়া যায় তেব �াথিমক িনব �াচন >> নত�ন িশ�াথ� অ�ভ� ��� অপশেন
িগেয় তািলকায় �যাগ ক�ন। 
৬। কািরগির িশ�া অিধদ�র হেত ১৫/০৪/২০২১ তািরেখর ইেমইল অনুযায়ী িডে�ামা ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পব �, একাদশ, �াদশ, 
নবম(ভিত� ২০২১), দশম ( ভিত� ২০২০), দশম ( ভিত� ২০১৯, বত�মােন এস এস িস পরী�াথ�) ��ণীর জন� ডাটা এি� করা হেয়েছ িকনা তা
�চক ক�ন। ভ�ল হেল িচি�ত ক�ন এবং িশ�াথ�র তথ� আপেডট ক�ন।
৭। উপবিৃ� নীিতমালা ও উপবিৃ� কায ��ম ম�ানুেয়ল অনুযায়ী িশ�াথ� িনব �াচন স�ঠক আেছ িকনা �চক ক�ন। ছা� ৭০% এর �বিশ এি�
হেয়েছ িকনা �চক ক�ন। যিদ ভ�লবশত �কান এি� হেয় থােক তােক খাতায় িচি�ত ক�ন। ড� ি�েকট এি�সমূহ এবং ৭০% এর অিধক
এি�সমূহ আ�িলেক ��রণ করা �থেক িবরত থাকুন।
৮। ধাপ-১ অনুসরণ কের পুনরায় সারসংে�প �িতেবদন ও িব�ািরত �িতেবদন �তির ও সংর�ণ ক�ন। ধাপ-২ হেত ধাপ-৭ আেরকবার
অনুসরণ ক�ন। 
৯। িশ�াথ�র ডাটা এি� ও উপবিৃ� �াি�র সুপািরশ করার জন� �িত�ান দায়ী থাকেব। 
১০। �াইেপ� এমআইএস সফটওয়�াের �াথিমক িনব �াচন >>আ�িলক অিফেস জমাদান অপশেন ি�ক ক�ন। ভূল এি� িচি�ত 
ব�তীত �কবল �যাগ� িশ�াথ�েদর ডান পােশ �টক িচ� ( �চক ব�) িদন এবং আ�িলক অিফেস জমাদান বাটেন ি�ক ক�ন। জমাদান
সফল হেল িশ�াথ�র �াথিমক তািলকা'য় ��াটাস কলােম Regional Office Approval Pending   �দখােব। একসােথ
১০০/২০০/৫০০/১০০০ জন িশ�াথ�েক একসােথ �দখার জন�  Show...Entries বাটেন ি�ক করেত পােরন। 
১১। আপনার িশ�াথ�র ��াটাস িনয়িমত পয �েব�ণ ক�ন। আ�িলক পিরচালক এর কায �ালয় অথবা কািরগির িশ�া অিধদ�র (DTE)
হেত �য �কান িশ�াথ�র ডাটা পুনঃপরী�ার জন� পাঠােল তা �চক কের আবার পাঠােত হেব।

ধন�বাদ 
উপবিৃ� �সল 
কািরগির িশ�া অিধদ�র 


