মাধয্িমক o uচ্চ িশক্ষা aিধদপ্তেরর aধীন সকল সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালেয়র
িশক্ষাথ েদর তথয্ মাuিশ aিধদপ্তেরর েকি য় ডাটােবজ e হালনাগাদ করার জনয্
িনেম্নর িনেদ র্শনা aনুসরণ করুন:
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িশক্ষক/িশিক্ষকার বয্িক্তগত
িপিডeস আiিড o পাসoয়াড র্ বয্বহার কের লগiন করুন। িবদয্ালেয়র কে াল পয্ােনল oেপন হেব।

3128 সেন eি কৃত িশক্ষাথ র 3129 সেন পরবত ে িণেত েমাশেনর (Promotion) পদ্ধিত:
 িবদয্ালেয়র কে াল পয্ােনেলর “Promotion” e িক্লক করুন। িশক্ষাথ েদর পরবত ে িণেত Promotion
eর ফরম oেপন হেব।
 Year From: ঘের 3128 eবং To: ঘের 3129 সাল িলখুন।
 Class From: - To:, Shift From: - To; eবং Section: e আপনার েয়াজনীয় ে িণ, িশফট o েসকশন
িনব র্াচন কের “Load Students” বাটেন িক্লক করুন। eকিট েটিবেল আপনার িনব র্ািচত েসকশেনর সকল
িশক্ষাথ র তািলকা আসেব। েযসকল িশক্ষাথ েমাশেনর জনয্ মেনানীত হেব তােদর েমাশেনর জনয্ িনেম্নর
িনেদ র্শনা aনুসরণ করুন-

 দিশর্ত েটিবেলর “New Roll” কলােম িশক্ষাথ র 3129 সােল uন্নীত ে িণর েরাল নমব্র িলখুন।
 দিশর্ত েটিবেলর “New Sec.” কলােম িশক্ষাথ র 3129 সােল uন্নীত ে িণর েসকশন িনব র্াচন করুন।
 দিশর্ত েটিবেলর “Group”, “3rd Paper” o “4th Paper” কলােম িশক্ষাথ র িবভাগ, তৃতীয় িবষয় o
চতুথ র্ িবষয় িনব র্াচন করুন যা নবম o দশম ে িণর িশক্ষাথ েদর জনয্ েযাজয্ হেব। ষষ্ঠ েথেক aষ্টম ে িণর
িশক্ষাথ েদর জনয্ “4th Paper” কলােম কৃিষ িশক্ষা (AGRI)/গাহ র্স্থয্ িবজ্ঞান (H.SCIENCE) িনব র্াচন করুন।

 দিশর্ত েটিবেলর “Status” কলােম aবশয্i “Regular” িনব র্াচন করুন।
 দিশর্ত েটিবেলর সব র্েশষ “#” কলােম aবশয্i িটক িচহ্ন িদন। েযসকল িশক্ষাথ েমাশেনর জনয্ মেনানীত
হেব না তােদর জনয্ িটক িচহ্ন েদয়ার েয়াজন নাi।
 সব েশেষ দিশর্ত েটিবেলর িনেচর “Submit” বাটেন িক্লক করুন। “Promotion Successful” েমেসজ
েদখা যােব। সকল েসকশেনর িশক্ষাথ েদর েমাশেনর জনয্ eকi পদ্ধিত aনুসরণ করুন।

িশক্ষাথ র তথয্ নতুন কের সংরক্ষণ (Save) করার পদ্ধিত:
 িবদয্ালেয়র কে াল পয্ােনেলর “Student’s Information” e িক্লক করুন। িশক্ষাথ র তথয্ ফরম oেপন
হেব।
 ফরম eর িনেচর িদেক যান। eখােন “New” বাটন েদখেত পােবন। “New” বাটেন িক্লক করুন। “New”
বাটনিট “Save” বাটেন পিরনত হেব। eবার ফরম eর uপের চেল যান।
 Session, Class, Shift o Section িনব র্াচন কের Student ID eর ঘের িক্লক করুন। ei ঘের েকান িকছু
না িলেখ কিম্পuটােরর িক-েবােড র্র “Enter” বাটন Press করুন। সয়ংিকর্য়ভােব Student ID ৈতির হেব।
Roll No সহ বািক সকল লাল তারকা (*) িচিহ্নত ঘেরর তথয্ iনপুট কের “Save” বাটেন িক্লক করুন।
েয়াজনীয় েকান ঘেরর তথয্ বািক না থাকেল “Save Successful” েমেসজ েদখা যােব।

িব. .- তথয্ পূরণ করার সময় Status e aবশয্i Regular িনব র্াচন করুন। eছাড়া িশক্ষাথ র িপতা/মাতার
NID না থাকেল শূণয্ (1) িলখুন।

িশক্ষাথ র তথয্ পিরবতর্ন (Edit) করার পদ্ধিত:
 িবদয্ালেয়র কে াল পয্ােনেলর “Student’s Information” e িক্লক করুন। িশক্ষাথ র তথয্ ফরম oেপন
হেব।
 Student ID eর ঘের িশক্ষাথ র ID িলেখ কিম্পuটােরর িক-েবােড র্র “Enter” বাটন Press করুন। তথয্
ফরম eর সকল ঘের পূেব র্র eি কৃত তথয্ েদখা যােব। Student ID বােদ আপিন aনয্ েয েকান ঘেরর তথয্
পিরবতর্ন করেত পারেবন। েয়াজনীয় ঘেরর তথয্ পিরবতর্ন করুন। ফরম eর িনেচর িদেক যান eবং “Edit”
বাটেন িক্লক করুন। “Edit Successful” েমেসজ েদখা যােব।

িশক্ষাথ র তথয্ মুেছ েফলার (Delete) পদ্ধিত:
তেথয্র িনরাপত্তার জনয্ সরাসির Delete করার জনয্ েকান বয্বস্থা নাi। তাi েকান িশক্ষাথ র তথয্ Delete না
কের তা িনিষ্কর্য় করার জনয্ িনেচর পদ্ধিত aনুসরণ করুন িবদয্ালেয়র কে াল পয্ােনেলর “Student’s Information” e িক্লক করুন। িশক্ষাথ র তথয্ ফরম oেপন
হেব।
 Student ID eর ঘের িশক্ষাথ র ID িলেখ কিম্পuটােরর িক-েবােড র্র “Enter” বাটন Press করুন। তথয্
ফরম eর সকল ঘের পূেব র্র eি কৃত তথয্ েদখা যােব।
 িশক্ষাথ র তেথয্র Status eর Drop Out/Deleted িনব র্াচন করুন।
 ফরম eর িনেচর িদেক যান eবং “Edit” বাটেন িক্লক করুন। “Edit Successful” েমেসজ েদখা যােব।

িশক্ষাথ র তেথয্র িরেপাট র্ (Report) েদখার পদ্ধিত:
 িবদয্ালেয়র কে াল পয্ােনেলর “Student’s Report” e িক্লক করুন।
 Session, Class, Shift, Section, Status o Report িনব র্াচন করুন।
 Submit বাটেন িক্লক করুন। িরেপাট র্ িপিডeফ ফরময্ােট ডাuনেলাড হেব।
 eছাড়া সকল সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালয়েক মাuিশ aিধদপ্তেরর িবদয্ালয় o পিরদশর্ন শাখার oেয়ব
েপাট র্ােলর আoতায় আনা হেয়েছ। ei েপাট র্াল িভিজট করার জনয্ sib.gov.bd িঠকানায় যান। েপাট র্ােলর
uপেরর aপশন হেত আপনার সংিশ্লষ্ট aঞ্চল, েজলা, uপেজলা o িবদয্ালয় িনব র্াচন করুন।
 েকি য় ডাটােবজ e সংরিক্ষত িশক্ষাথ েদর তথয্ eকনজের েদখার জনয্ েপাট র্ােলর িশক্ষাথ ---> aধয্য়নরত
িশক্ষাথ র সংখয্ায় িক্লক করুন।
 ে িণ, িশফট o েসকশন িভিত্তক ছিবসহ িশক্ষাথ র তথয্ েদখার জনয্ েপাট র্ােলর িশক্ষাথ ---> aধয্য়নরত
িশক্ষাথ র তািলকায় িক্লক করুন।

েহল্পলাiন: 1283৯-813244, 12826-37৯186, anischp@gmail.com
---------- েশষ ----------

