
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

evsjv‡`k wkÿvZ_¨ I cwimsL¨vb ey¨‡iv (e¨vb‡eBm)  

wkÿv gš¿Yvjq 

1, Rwni ivqnvb †ivW (cjvkx-bxj‡ÿZ), XvKv-1205| 

www.banbeis.gov.bd e-mail: info@banbeis.gov.bd 

 

পিপিএস সফটওয়ার সম্পপকিত পির্দিপিকা 
 

১। লগইিঃ 

১.১ । প্রথমে ব্যানমব্ইমের ওমেব্োইট (www.banbeis.gov.bd) যাই। ওমেব্োইমটর PDS 

ব্াটমন ক্লিক করুন।  

 
  

১.২। ক্লিক করার পর PDS এর হ ােমপজ ওমপন  মব্। তথয প্রদান ও েংরক্ষমের জনয  

Employee Login ব্াটমন ক্লিক করুন। 
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১.৩। ক্লিক করার পর লগইন উইমডা আেমব্। এখামন 

আপনার ইউজার আইক্লি ও পােওোিড প্রদান করুন। 

 

 

১.৫। পােওোিড পক্লরব্ক্লতডত  মে হগমল ৩ নং ধাপ অনুেরে কমর নতুন পােওোিড ক্লদমে লগইন কমর েূল 

PDS ফমে ড প্রমব্শ করুন এব্ং তথয পরূে কমর PDS টট েংরক্ষে করুন। PDS -এর Logout ব্াটমন ক্লিক কমর 

একাউন্ট লগ আউট করুন। 

 

১.৪। প্রথেব্ার লগইন করার পর প্রদত্ত পােওোিড 

পক্লরব্তডন কমর ক্লনমত  মব্, যামত আপনার একাউন্ট 

েুরক্লক্ষত থামক। পােওোিডটট অব্শযই নূনযতে ৮ 

কযামরক্টার ক্লব্ক্লশষ্ট  মত  মব্।  



২। তথ্য িরূণঃ 

২.১। তথয একব্ার োব্ক্লেট করার পর এক্লিট করার েুমযাগ হনই। এক্লিট করার প্রমোজন  মল 

প্রমোজনীে Documents ে  একটট আমব্দন মহািপরচালক, বাাংলার্দি পিক্ষাতথ্য ও 

িপরসাংখ্যাি বযযর্রা (বযাির্বইস), পিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ব্রাব্র হপ্ররে করমত  মব্। তাই তথয 

োব্ক্লেট করার পূমব্ ড আপনার তথয ভামলাভামব্ যাচাই কমর ক্লনন। 

২.২। তথয েে ূ ইংমরজজমত পূরে করমত  মব্ । তমব্ হযেব্ ক্লফমের পামশ (Bangla) ক্ললখা আমে 

হেেব্ ক্লফে ব্াংলা ইউক্লনমকাি ফমন্ট (অভ্র ব্াংলা / ক্লব্জে ইউক্লনমকাি) পূরে করমত  মব্।  

২.৩। তথয পূরমের পূমব্ ড প্রমোজনীে িকুমেন্টে এর কক্লপ আপনার কম্পিউটামর আমে ক্লকনা তা 

ক্লনজিত  মে ক্লনন। এমক্ষমে হযইেব্ িকুমেন্টে Attach করমত  মব্ তার তাক্ললকাাঃ 

 ১) আপনার েক্লব্ (.jpg ফরমেট, েক্লব্র োপ: 300 X 300 px) 

 ২) আপনার স্বাক্ষমরর ইমেজ (.jpg ফরমেট, েক্লব্র োপ: 80 X 300 px) 

৩) আপনার National ID এর কক্লপ (PDF ফরমেট) 

৪) চাকুরীমত ক্লনমোগপমের কক্লপ (PDF ফরমেট) 

৫) চাকুরীমত ক্লনমোমগ যক্লদ হকাটা থামক তার েপমক্ষ প্রোেপমের কক্লপ(PDF ফরমেট) 

৬) পােমপামটডর প্রথে পাতার কক্লপ যক্লদ থামক (PDF ফরমেট) 

৭) েকল ক্লশক্ষাগত হযাগযতার েনমদর কক্লপ (PDF ফরমেট) 

৮) হদমশ অংশগ্র েকৃত প্রক্লশক্ষমের েনদ/ আমদমশর কক্লপ কক্লপ (PDF ফরমেট) 

৯) ক্লব্মদমশ যক্লদ হকান প্রক্লশক্ষে গ্র ে কমর থামকন তমব্ অংশগ্র েকৃত প্রক্লশক্ষমের েনদ/   

     আমদমশর কক্লপ (PDF ফরমেট) 

১০) ক্লব্মদশ ভ্রেমের GO এর কক্লপ (PDF ফরমেট) 

 

 ২.৪। হযেকল ক্লফমের পামশ লাল তারকা (*) রমেমে হেেব্ ক্লফে পূরে করা আব্শযক। 

 ২.৫। হকান িকুমেন্ট আপমলাি করার পর  ক্লকেুক্ষে অমপক্ষা করুন। আপমলাি েফল  মল  

File Attached হলখা আেমব্।  

 

  



২.৬। েকল তথয পূরে ও প্রমোজনীে িকুমেন্টে আপমলাি করার পর  

Preview & Save Your Information ব্াটমন ক্লিক করুন।  

 

ব্াটমন ক্লিক করমল প্রদত্ত তথয েেূম র ক্লপ্রক্লভউ হদখমত পামব্ন। 

 

 

  

২.৭। যক্লদ হকান তথয পুনরাে পক্লরব্তডন করমত  ে তমব্ তমব্ ক্লপ্রক্লভউ পাতার ক্লনমচর ক্লদমক থাকা 

Edit Your Information ব্াটমন ক্লিক কমর পূমব্ ডর তথয পূরমের পাতাে হযমত পারমব্ন। 

 

 

২.৮। তথযেেূ  েটিক  মল Print ব্াটমন ক্লিক কমর আপনার তমথযর ক্লপ্রন্ট কক্লপ েংরক্ষে করুন। 

তারপর Submit Your Information ব্াটমন ক্লিক কমর আপনার তথয েংরক্ষে করুন। তথয 

েফলভামব্ েংরক্লক্ষত  মল আপক্লন আপানার প্রদত্ত তমথযর ক্লপ্রক্লভউ হদখমত পামব্ন তমব্ এক্লিট 

করার েমুযাগ থাকমব্না। 



৩। PDS -এ তথয প্রদামন ক্লকংব্া কাক্লরগক্লর েেেযাে হযাগামযাগ করুন – 

েুজন চন্দ্র দাে,  

ে কারী হপ্রাগ্রাোর, ব্যানমব্ইে, ঢাকা 

হফানাঃ 0255152123 

হোব্াইলাঃ 01936583856 

ইমেইলাঃ suzon.du@hotmail.com 

 

 

-ধিযবাদ- 


