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GZØviv gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW© ivRkvnx-Gi AvIZvaxb mKj cÖwZôv‡bi
(†RGmwm/GmGmwm/GBPGmwm) wkÿKM‡Yi AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, †h mKj
wkÿKMY AbjvB‡b cixÿK Z_¨ ms‡kvab Ki‡Z Pvb Ges hviv GLbI cixÿK nIqvi
Z_¨ cÖ`vb K‡ib bvB Zv‡`i‡K AvMvgx 15/09/2018 ZvwiL †_‡K 14/10/2018
ZvwiL `ycyi 01.00 Uvi g‡a¨ ivRkvnx wkÿv †ev‡W©i I‡qemvB‡Ui gva¨‡g Z_¨ cÖ`v‡bi
Rb¨ Aby‡iva Kiv nÕj| D‡jøL¨, AbjvBb Kv‡Ri Rb¨ gmail-Gi email address
e¨envi Ki‡Z n‡e|
we:`ª: 1. mswkøó wkÿK †kÖwYK‡ÿ †h wel‡q cvV`vb Kivb Zv‡K †mB wel‡q Z_¨ cÖ`vb
Ki‡Z n‡e|
2. mshy³ wb‡`©kvejx AbymiYc~e©K Z_¨ cÖ`vb Ki‡Z n‡e|

cÖ‡dmi W. †gv. Avbviæj nK cÖvs
cixÿv wbqš¿K
gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v †evW© ivRkvnx
†dvb 0721-776231
controller@rajshahieducationboard.gov.bd

Abywjwc ÁvZv‡_© I Kvh©v‡_©
1. Aa¨ÿ/cÖavb wkÿK, ivRkvnx wkÿv †ev‡W©i AvIZvaxb mKj cÖwZôvb
2. wmwbqi wm‡÷g Gbvwj÷, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW© ivRkvnx
3. Dc-cixÿv wbqš¿K(w¯ŒÞ), gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW© ivRkvnx
4. †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW© ivRkvnx
5. Awdm bw_
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মাধ িমক ও উ

মাধ িমক িশ া বাড রাজশাহী

Head Examiner/Examiner/Scrutinizer/Moderator ইত ািদ আেবদেনর িনেদিশকা:Head of Institute Select:
রাজশাহী িশ া বােডর ওেয়বসাইেট (www.rajshahieducationboard.gov.bd)পরী ক সবা বে “তথ সংেযাগ” এ ি ক
করেল এক ডায়লগ ব দখা যােব, সখােন Choose one এ ি ক কের Head of Institute িসেল করেত হেব।
িত ােনর EIIN ন র িদেত হেব এবং পাসওয়ােডর ঘের HSC/SSC/JSC ত রিজে শেনর জন ব বহারকৃ ত থম
পাসওয়াড টাইপ কের লগইন করেল এক ডায়লগ ব আসেব এবং সখােন িত ােনর ধােনর নাম, gmail-এর ইেমইল
Address ( যমন-babu@gmail.com)ও মাবাইল ন র িদেত হেব। তারপর সখােন Add Teacher, Teacher List ও
Head Institute Profile Update দখা যােব, তখন Add Teacher-এ ি ক কের, িশ েকর নাম যাগদােনর তািরখ, মাবাইল
ন র, ই- মইল এে স, জাতীয় পিরচয় পে র ন র টাইপ কের Save িদেল OTP (One Time Password)চােব অথা
Password
আপনার িত ােনর ধােনর ইেমইল Address থেক সং হ কের Input িদেত হেব, এভােব অন ান
Teacher Add করা যােব এবং এইভােব সকল Teacher অন-লাইেন Add করেত হেব।Teacher Add না করেল উ
Teacher এর অন তথ Online দওয়া যােব না।তেব উ Teacher Add করেল Online এ তথ দওয়া যােব।
Examiner/Head Examiner/Scrutinizer/Moderator/Setter/Re-Scrutinizer একািধক িবষেয় িশ া বােডর কায েমর সে
সংি থাকেত চান তাহেল Apply িসেল করেত হেব এবং একািধক পরী ায় আেবদন করেত চান তাহেল  জএসিস এবং
 এসএসিস বে
ক িদেত হেব, ু ল এ কেলেজর ে যিদ িতন েত আেবদন করেত চান তাহেল  জএসিস, 
এসএসিস ও  এইচএসিস বে
ক িদেত হেব, শুধ ুমা কেলেজর ে  এইচএসিস বে
ক িদেত হেব এবং সকল
পরী ার জন আলাদা িবষয় িসেল করেত হেব এবং Master Trainer হেল
 Master Trainer বে
ক িদেত
হেব। য িবষেয় পরী ক হেবন, স িবষয় িসেল কের Save বাটু েন ি ক করেত হেব।
Teacher List:
য সকল Teacher Add করা হেয়েছ Teacher List-এ ি ক করেল উ িশ েকর নাম দখেত পাওয়া যােব, যিদ ধান
পরী ক/পরী্ ক হেত চান তাহেল Apply Select করেত হেব, আর যিদ কান Teacher পরী ক হেত না চান অথবা
বােডর কান কায েমর সে জিড়ত না থাকেত চান তাহেল Not Apply Select করেত হেব এবং সংেশাধন ও বািতল করা
যােব, যিদ আর কান িশ ক/িশি কার আেবদন না থােক, তাহেল সাইন আউেটর মাধ েম বিরেয় যেত হেব। কান ধরেণর
সংেশাধন করেত চাইেল OTP (One Time Password) চােব ইিতপূেবর ন ায় Password
আপনার িত ােনর ধােনর
ইেমইল Address থেক সং হ কের Input করা যােব।
Teacher Information Form:
পুনরায় রাজশাহী িশ া বােডর ওেয়বসাইেট পরী ক সবা ব থেক “তথ সংেযাগ” এ ি ক করেল এক ডায়লগ ব
দখা যােব, যিদ পূেব থেক Teacher এর Password থােক তাহেল সখােন Choose one এ ি ক কের Teacher িসেল
কের মাবাইল ন র ও পাসওয়াড টাইপ কের লগইন সফল হওয়ার পর িশ ক তার ফাইল পুরণ করেত পারেব।এে ে
তাঁর সানালী ব াংক একাউ ন র, ডাচ-বাংলা মাবাইল ব াংক একাউ ন র, ছিব সংযু ও অন ান তথ িদেয় সভ
করা যােব।সকল তথ স কভােব পূরণ করেত হেব। আর যিদ থম বার Teacher িহসােব Login করেত হয় অথবা যিদ
Password হািরেয়/ভু েল যায়, সে ে Get Password এ ি ক করেল আেরক ডায়লগ ব পাওয়া যােব, সখােন
Choose one এ ি ক কের Teacher িসেল করেত হেব এবং Add Teacher-এ ব বহারকৃ ত মাবাইল ন র ও gmailএর ইেমইল Address ( যমন-babu@gmail.com) এবং Security key টাইপ কের Submit করেত হেব।তখন আপনার ইমইল এে েস পাসওয়াড চেল আসেব এবং ই- মইল থেক পাসওয়াড সং হ কের পূেবর ন ায় রাজশাহী িশ া বােডর
ওেয়বসাইেট পরী ক সবা বে “তথ সংেযাগ” এ ি ক কের উ Password ব বহার কের উ Teacher এর তথ দওয়া
যােব। কান ধরেণর কায ম করেত চান, তাহেল উি িখত কায ম Select করুন;
 Head examiner  Examiner  Scrutinizer  Re_Scrutinizer  Moderator
 Setter 
External Practical  Internal Practical  Trainer/ িশ ক  Other েযাজ ে
ক  িচ িদেত হেব।
অথা
 Head Examiner না হেত চাইেল ফাঁকা রাখুন, হেত চাইেল  ক িদন।
 Examiner না হেত চাইেল ফাঁকা রাখুন, হেত চাইেল  ক িদন।










Scrutinizer না হেত চাইেল ফাঁকা রাখুন, হেত চাইেল  ক িদন।
Re_Scrutinizer না হেত চাইেল ফাঁকা রাখুন, হেত চাইেল  ক িদন।
Moderator না হেত চাইেল ফাঁকা রাখুন, হেত চাইেল  ক িদন।
Setter না হেত চাইেল ফাঁকা রাখুন, হেত চাইেল  ক িদন।
External (Practical) না হেত চাইেল ফাঁকা রাখুন, হেত চাইেল  ক িদন।
Internal (Practical) না হেত চাইেল ফাঁকা রাখুন, হেত চাইেল  ক িদন।
Trainer/ িশ ক না হেত চাইেল ফাঁকা রাখুন, হেত চাইেল  ক িদন।
Other এছাড়া অন কান কায েমর সােথ সংি থাকেত চান তাহেল  ক িদন।

িশ েকর াফাইেল সম তথ পূরণ করার পের, Submit বাতাম ি ক করুন, এক কাড আপনার ই- মইেল পাঠােনা হেব।
চূ া Submit এর জন এই কাড ব বহার করুন। আপিন যিদ এই কাড ব বহার না কেরন তেব আপনার তথ আপেডট হেব না
এবং কাড সরবরাহ করা হেল, আপনার তথ আপেডট হেব। সকল িত ােনর (িবদ ালয়/কেলজ) সকল িশ কেক অন-লাইেন
তথ পূরণ করেত হেব।
া:/পরী া িনয় ক
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