
1 

 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠান বাশষ িক জশিপ ২০২২ এি িথ্য ছক পূিণ শনর্দ িশিকা 

(স্কুল, কর্লজ, মাদ্রাসা, স্কুল এন্ড কর্লজ এবং কাশিগশি ও ভ ার্কিনাল শিক্ষা প্রশিষ্ঠার্নি জন্য) 
 

অিযাবশ্যকীয় শনর্দ িিাবলী: 

* স্বল্প সমর্য় এবং সঠিক ার্ব িথ্য প্রদান সম্পন্ন কিাি জন্য স্ব-স্ব প্রশিষ্ঠার্নি ভক্ষর্ে প্রর্ াজয িথ্যছক ব্যানর্বইস এি 

ওর্য়বসাইট ভের্ক ডাউনর্লাডপূব িক সকল িথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পূব িক হাড িকশপর্ি শলশপবদ্ধ কর্ি ব্যানর্বইর্সি ওর্য়বসাইর্ট লগ 

ইন কর্ি  োস্থার্ন িথ্য Upload করুন। 

* শিক্ষােী ও শিক্ষক-কম িচািীর্দি িথ্য প্রদার্নি ভক্ষর্ে অর্টাবি ২০২2 এি হালনাগাদ িথ্য প্রদান কির্ি হর্ব।  

* শিক্ষা প্রশিষ্ঠার্নি নাম বাংলায় পূির্ণি ভক্ষর্ে অভ্র শক-ভবাড ি এবং Nikosh ফন্ট ব্যবহাি করুন।  

* িািকা শচশিি সকল শফর্েি িথ্য অবশ্যই প্রদান কির্ি হর্ব। 

* িথ্য ছক পূিণ কিাি সময় শবদ্যযৎ চর্ল ভগর্ল অেবা আংশিক িথ্য এশি কিাি পি ভকান কািণবিি আি িথ্য প্রদান কিা 

সম্ভবপি না হর্ল Log out কর্ি পুনিায় লগ-ইন পািায় শগর্য় EIIN এবং Password (532688) শদর্য় মূল 

িথ্যছর্কি পািায় প্রর্বি কির্ি হর্ব। 

 

      সার্ ভারেে লোড ব্যারেন্সিং এবিং ন্িন্ব ভঘ্নর্ারব তথ্য প্রদারিে সুন্বধারথ ভ ন্িক্ষা প্রন্তষ্ঠাি কর্তভক তথ্য প্রদারিে সময়কাে  ন্িক্ষা-

অঞ্চেন্র্ন্িক ন্িম্নরূরে ন্িধ ভােণ কো হরয়রে। ন্িন্দ ভষ্ট সমরয়ে মরে তথ্য প্রদাি ন্িন্িতকেরণে জন্য সিংন্িষ্ট সকেরক ন্বরিষর্ারব 

অনুরোধ কো হরো। 

শিক্ষা-অঞ্চল: সময়কাল 

ক) ঢাকা, ময়মনশসংহ ও শসর্লট [২১ টি ভজলা] ১৬ - ২০ অর্টাবি ২০২2 

খ) কুশমল্লা, চট্টগ্রাম ও খুলনা [২১ টি ভজলা]  ২১ - ২৫ অর্টাবি ২০২2 

গ) িাজিাহী, িংপুি ও বশিিাল [২২ টি ভজলা] ২৬ - ৩০ অর্টাবি ২০২2 

 

ঘ) শবশ্বশবদ্যালয়, ইংশলি শমশডয়াম এবং ভমশডর্কল ও ভডন্টাল কর্লজসমূর্হি িথ্য 

সংগ্রহ 
 ১৬ - 30 অর্টাবি ২০২2 

 

১. প্রের্ম কশম্পউটার্িি ব্রাউজাি (র্ মন: Google Chrome, Mozilla Firefox ইিযাশদ) এ প্রর্বি করুন। 

২. ব্রাউজার্ি ব্যানর্বইস এি ওর্য়বসাইট www.banbeis.gov.bd এ প্রর্বি করুন।  
 

 

 

৩.উপর্িি শচর্ে প্রদশি িি ছশবি শনর্দ িিনা অনু ায়ী                             ভমনুর্ি শিক করুন এবং সংশিষ্ট সাব ভমনুযর্ি শিক 

করুন। 

অেবা  

শিক্ষা জশিপ ২০২2 

২০২১22021

২০২১ 

২২২২২২২০২

১ 

http://www.banbeis.gov.bd/
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সিাসশি Login কির্ি, (ক) স্কুল, কর্লজ, মাদ্রাসা, স্কুল এন্ড কর্লজ এবং কাশিগশি ও ভ ার্কিনাল শিক্ষা প্রশিষ্ঠার্নি জন্য 

http:// 202.72.235.217:3028/login শলংক ব্যবহাি করুন। 

(খ) শবশ্বশবদ্যালয়, ভপিাগি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্লজ এবং ইংশলি শমশডয়াম স্কুর্লি জন্য 

http://202.72.235.210/ban_survey/public শলংক ব্যবহাি করুন। 

৪. শিক কিাি পি শনর্নাক্ত ছশবি মি Login Page প্রদশি িি হর্ব। এখার্ন Enter Your Username (EIIN) বর্ে 

আপনাি প্রশিষ্ঠার্নি EIIN এবং Enter Your Password বর্ে 532688 শলর্খ Login বাটর্ন শিক করুন।  

 

৫. লগ-ইন সফল ার্ব সম্পন্ন হর্ল শনর্নাক্ত ছশবি মি িথ্যছর্কি মূল পািা প্রদশি িি হর্ব। আপশন সঠিক ার্ব শনজ প্রশিষ্ঠার্নি 

আইশডর্ি লগ-ইন কির্ি ভপর্ির্ছন শক-না, িা শনশিি হওয়াি জন্য শনর্নাক্ত ছশবর্ি শনর্দ িশিি স্থার্ন আপনাি প্রশিষ্ঠার্নি 

নাম প্রদশি িি হর্ে শক-না ভদর্খ শনন এবং আপনাি প্রশিষ্ঠান শনশিি হওয়াি পি জরিপ এি তথ্য দেয়াি জন্য ‘জরিপপ তথ্য 

দেবাি জন্য রিক করুন’ বাটপন রিক করুন। 

 

http://180.211.136.13:3028/login
http://202.72.235.210/ban_survey/public
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৬. আপনাি শিক্ষা প্রশিষ্ঠার্নি অর্নক িথ্য পূিণকৃি ভদখার্ব। পূিণকৃি ির্থ্যি ভকান পশিবিিন প্রর্য়াজন হর্ল পশিবিিন করুন। 

এছাড়া শকছু িথ্য খাশল বা ফাঁকা ভদখর্বন, ফাঁকা অংিগুর্লা  ো ে ার্ব পূিণ করুন। িথ্যছর্কি ভকান আবশশ্যক ঘি ফাঁকা 

োকর্ল পিবিী ধার্প প্রর্বি কির্ি পাির্বন না। 

 

৭. প্ররতষ্ঠান সম্পরকিত সাধািণ তথ্য রেপত রিপে প্রেরশ িত দনব বাি দেপক দ ৌরিক তথ্য-১ ট্যাব রিক কিপি রনপিি ইপ পজি  ত 

একটি উইপডা দেখপত পাপবন। এরিপকশন এি ১.১.১ এবং ১.১.২ এি তথ্য রেপত রনপিি ছরবি ইনপুট রিল্ড গুপিা দে ন :- 

ওয়ার্ ি, দিান নম্বি ইতযারে রিল্ডগুপিা পূিণ করুন। ওয়ার্ ি নম্বি সংখ্যায় রিখুন। 

 

 

৮. প্রশিষ্ঠানটির্ি গ্রুপ/শব াগ (একাশধক হর্ি পার্ি) োকর্ল ভমৌশলক িথ্য – ১ এ ১.২.৩ এবং ১.২.৩.১ ভি শসর্লট কির্ব। এই 

ভসকিন এি শসর্লর্টড িাখাগুর্লাি িথ্য শিক্ষােী ১ ভের্ক শিক্ষােী ৬ এ শদর্ি পাির্বন। ক্রশমক নং ১.২.৩ এবং ১.২.৩.১ 

ভি গ্রুপ/শব াগ শনব িাচন না কির্ল (শিক্ষােী ১ ভের্ক শিক্ষােী ৬) এ িথ্য প্রদান কিা  ার্ব না। 

 

৯. প্রশিষ্ঠার্নি সংযুক্ত কাশিগশি িাখায়  শদ োর্ক িাহর্ল সংযুক্ত কাশিগশি িাখাি ধিণ ভসকিন (১.২.৪) ভের্ক শসর্লট 

কির্ব। এই ভসকিন এি শসর্লর্টড িাখাগুর্লাি িথ্য শিক্ষােী ১ ভের্ক শিক্ষােী ৬ এ শদর্ি পাির্বন। ক্রশমক নং ১.২.৪ এ 

সংযুক্ত কাশিগশি িাখাি ধিণ শনব িাচন না কির্ল (শিক্ষােী ১ ভের্ক শিক্ষােী ৬) এ কাশিগশি িাখাি িথ্য প্রদান কিা  ার্ব 

না। 
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১০. ভমৌশলক িথ্য – ১ এি ১.৩.২১ এ প্রশিষ্ঠার্ন কম িিি শিক্ষক-কম িচািীি সংখ্যা অবশ্যই উর্ল্লখ কির্ি হর্ব, ভসই 

সংখ্যানু ায়ী শিক্ষক-কম িচািীি িথ্য শববিণীর্ি সমান সংখ্যক শিক্ষক-কম িচািীি িথ্য প্রদান কির্ি হর্ব। ভমৌশলক িথ্য - ১ 

এি ির্থ্যি সার্ে কম িচািীি িথ্য শববিণীর্ি প্রদানকৃি ির্থ্যি গিশমল োকর্ল িথ্য সংিশক্ষি হর্ব না। 

 

১১. প্রেম Page এ প্রর্ াজয িথ্যসমূহ পূিণ কিা সম্পন্ন হর্ল শনর্নাক্ত ছশবর্ি প্রদশি িি িথ্যছর্কি শনর্চি শদর্ক োকা  

Save and Next বাটন এ শিক করুন। শিক কিাি পূর্ব ি সকল িথ্য সঠিক ার্ব ভদয়া হর্য়র্ছ শকনা শনশিি হউন। 

অসম্পূণ ি, আংশিক বা ভুল িথ্য ভকান ক্রর্মই গ্রহণর্ াগ্য হর্ব না। ভুল িথ্য প্রদান কির্ল প্রশিষ্ঠান  শবষ্যর্ি ক্ষশিগ্রস্ত হর্ি 

পার্ি। িথ্য সঠিক ার্ব সংিশক্ষি হর্ল  Data Saved Successfully ভলখা ভ র্স উঠর্ব। অিঃপি  শবষ্যি 

প্রর্য়াজর্ন ব্যবহার্িি জন্য শচর্ে প্রদশি িি Print    বাটর্ন শিক কর্ি প্রদত্ত িথ্য শিক্ষা প্রশিষ্ঠার্ন সংিক্ষণ করুন।  

 

১২. ভমৌশলক িথ্য-২ এ ১.৫ জশম সংক্রান্ত িথ্য, ১.৬.৭  বনশ শত্তক িলা ও ঊর্ধ্িমুখী সম্প্রসািণ ইিযাশদ সম্পশকিি িথ্য এবং 

১.৬.১১ ভেশণশ শত্তক কক্ষ সংখ্যা ও আয়িন িথ্যগুর্লা অবশ্যই প্রদান কির্ি হর্ব। ক্রশমক নম্বি ১.৬.১১ ভি ভেশণশ শত্তক 
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কক্ষ সংখ্যা ও আয়িন ছর্ক স্তি, ভেশণ/পব ি শনব িাচন করুন এবং অযাড/শিমু  বাটর্ন শিক কর্ি ির্থ্যি সংর্ াজন ও 

শবর্য়াজন কিা  ার্ব। 

১৩. িথ্য সঠিক ার্ব সংিশক্ষি হর্ল ভমনুবার্ি প্রদশি িি পিবিী ভমনুর্ি (র্ মন: শিক্ষােী-১, শিক্ষােী-২, শিক্ষােী-৩, শিক্ষােী-৪, 

শিক্ষােী-৫ এবং শিক্ষােী-৬) শিক করুন এবং পুর্ব িি ন্যায় িথ্য পূিণ কর্ি সংিক্ষণ করুন। 

 

 

১৪. শিক্ষােী- ১ ট্যার্বি ২.১ এ স্তিশ শত্তক শিক্ষােী অবশ্যই প্রদান কির্ি হর্ব। সংযুক্ত কাশিগশি প্রশিষ্ঠার্নি ভক্ষর্ে ভমৌশলক 

িথ্য-১ ট্যার্বি ১.২.৪ ক্রশমক নম্বর্ি শনব িাচন কিা হর্ল ২.১.১ এ স্তিশ শত্তক শিক্ষােীি িথ্য প্রদান কিা  ার্ব। ক্রশমক নম্বি 

২.২ এ দেরণ ও রবভাগরভরিক রশক্ষােীি সংখ্যা প্রোন কিপত হপব। অবশ্যই এি স্তিরভরিক রশক্ষােী সংখ্যাি সাপে এি 

দেরণরভরিক রশক্ষােীি দোগিপিি সংখ্যা স ান হপত হপব। দোগিপি গড়র ি োকপি দসভ বাটন দেখাপব না। 

 

১৫. ক্রর ক নম্বি ২.২ এ দেরণ ও রবভাগরভরিক রশক্ষােীি সংখ্যাি সাপে র ি দিপখ শিক্ষােী-২, শিক্ষােী-৩, শিক্ষােী-৪, 

শিক্ষােী-৫ এবং শিক্ষােী-৬ এ প্রদশি িি ২.৬ এ ভসকিনশ শত্তক শিক্ষােী সংখ্যা, ২.২৬ এ ধম িশ শত্তক শিক্ষােী সংখ্যা, ২.৩০ 

এ কযাটগশিশ শত্তক শিক্ষােী সংখ্যা, ২.৪৮ এ বয়সশ শত্তক শিক্ষােী সংখ্যা এবং ২.৫১ ভি অশ  াবর্কি ভপিা অনু ায়ী 

শিক্ষােী সংখ্যাসহ শিক্ষােী ২- শিক্ষােী ৬ এি সকল িথ্য প্রদান কির্ি হর্ব। অবশ্যই দেরণরভরিক রশক্ষােীি সংখ্যা রবরভন্ন 

কযাটাগরিপত রবভাজনকৃত রশক্ষােীি সংখ্যাি স ান হপত হপব। দোগিপি গড়র ি োকপি দসভ বাটন দেখাপব না। 
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১৬. একই পদ্ধশির্ি শিক্ষক-কম িচািী িথ্য ট্যার্ব রশক্ষক ও ক িিািীি ইনিিপ শন রিখুন। রশক্ষক ও ক িিািীি ইনিিপ শন 

রিখপি রশক্ষক-১ এি সকি সংখ্যা প্রেরশ িত হপব। শুন্যপপেি দক্ষপে পেরভরিক শুন্য সংখ্যা উপেখ কিপত হপব। 

 

১৭. রশক্ষক ও ক িিািীি তথ্য রেপত প্রেপ  রিপে প্রেরশ িত দনব বাি দেপক রশক্ষক-ক িিািী তথ্য ট্যাব রিক কিপি রনপিি 

ইপ পজি  ত একটি উইপডাপত রশক্ষক ও ক িিািীি রিস্ট দেখপত পাপবন। রশক্ষক ও ক িিািী রেপয় সাি ি কিাি জন্য প্রেপ  

কাস্ট  সাি ি প্যাপনপি (Custom Search Panel) রিক করুন। প্রপয়াজনীয় রশক্ষক ও ক িিািীি ইনিিপ শন রিখুন। 

এিপি সাি ি বাটপন রিক করুন। দপজ এি সকি আবরশ্যক তথ্য গুপিা পূিণ কিা হপি  দসভ ( ) বাটপন রিক করুন। এখন 

দনক্সট ( ) বাটন এ রিক করুন। আপগি দপজটি পুনিায় দেখাি জন্য রপ্ররভয়াস ( )বাটন এ রিক করুন। 

 

 

  

১৮. নতুন রশক্ষক/ ক িিািী দোগ (Add Teacher/Staff New) বাটপন রিক কিাি পি রনপিি ছরবি  ত উইপডাপত 

রশক্ষক/ ক িিািী তথ্য নাপ ি একটি উইপডা আসপব।  

এরিপকশন এি সাধািণ তথ্য দসকশন এ োন এবং এি তথ্য রেপত রনপিি ছরবি ইনপুট রিল্ড গুপিা দে ন:- রশক্ষক/ক িিািীি 

না  (ইংপিরজ), রশক্ষক/ক িিািীি না  (বাংিা), জাতীয় পরিিয়পে নং, দ াবাইি নম্বি, ইপ ইি এপেস রিল্ডগুপিা পূিণ করুন। 

আবরশ্যক রিল্ডগুপিা আপনাপক অবশ্যই পূিণ কিপত হপব। এিপি আপনাপক দর্ট রিল্ড দেপক ‘’জন্ম তারিখ’’ রসপিক্ট কপি 

রেন। রনপিি ছরবি েপর্াউন দেপক প্রপয়াজনীয় অপসন রসপিক্ট কপি রেন। রবগত জরিপগুপিাপত রশক্ষক-ক িিািীপেি ব্যরিগত 
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তপথ্য দকান সংপশাধনী োকপি সংপশাধন করুন। দকান রশক্ষক/ক িিািী মৃতুযবিণ কিপি বা প্ররতষ্ঠাপন ক িিত না োকপি 

সংরিষ্ট রশক্ষক/ক িিািীি বতি ান অবস্থা Dropdown দেপক রনব িািন করুন। 

নতুন রশক্ষক/ ক িিািী দোগ কিপত না িাইপি অেবা আপগি উইপডাপত রিপি দেপত কযানপসি (Cancel) বাটপন রিক করুন।  

 

১৯. রশক্ষক/ ক িিািী তথ্য এরর্ট কিপত রিপে দেপক আপপর্ট ( ) বাটপন রিক করুন। আপপর্ট বাটপন রিক কিাি পি 

রনপিি রিপেি  ত একটি উইপডা ওপপন হপব। এখান দেপক আপনাি দেই তথ্য আপপর্ট কিা প্রপয়াজন দসটি আপপর্ট কিপত 

পািপবন। প্রপয়াজনীয় তথ্য পরিবতিন কিাি পি আপনাপক  সাবর ট ( ) বাটপন রিক কিপত হপব দসটি দসভ কিাি 

জন্য। ইউজাপিি তথ্য এরর্ট কিপত না িাইপি অেবা আপগি উইপডাপত রিপি দেপত ক্রস ( ) বাটপন রিক করুন। 
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২০. শবশবধ-১, শবশবধ-২ ও শবশবধ-৩ ভনব বাি অেবা ট্যার্ব হযাঁ/না ভবাধক প্রর্েি উত্তি অবশ্য একটি অপিন শনব িাচন কির্ি 

হর্ব। অন্যোয় িথ্য ভস  হর্ব না। 

 

২১. শচর্ে প্রদশি িি িথ্যছর্ক ভকাশ ড-১৯ সংক্রান্ত িথ্যাশদ অবশ্যই পূিণ কির্ি হর্ব।  

 

২২. চূড়ান্ত সাবর ট তথ্য রেপত রিপে প্রেরশ িত দনব বাি দেপক চূড়ান্ত সাবর ট ট্যাব রিক করুন। সঠিকভাপব তথ্য পূিণ সম্পন্ন হপি 

রিন এ ধন্যবাে সূিক বাতিা রনপিি ইপ পজি  ত একটি উইপডা প্রেরশ িত হপব। চুড়ান্ত সাবর ট ট্যাপব রিক কিাি পি দকান 

পে িপবক্ষণ না আসপি রনপেি ছরব প্রেরশ িত হপব। দকান পে িপবক্ষণ োকপি দে ট্যাপব পে িপবক্ষণ োকপব তা স াধান কিাি পি 

পুনিায় চূড়ান্ত সাবর ট বাটপন রিক কিপি ‘তথ্য সঠিক ভাপব সাবর ট হপয়পছ’  প ি বাতিা দেখাপব। দকান পে িপবক্ষণ না 

োকপি রপ্রন্ট অপশন দেখাপব, অন্যোয় রপ্রন্ট অপশন দেখাপব না। রপ্রন্ট অপশপন রিক কিপি সকি সিিভাপব পৃষ্ঠা রপ্রন্ট 

হপব। অিঃপি  শবষ্যি প্রর্য়াজর্ন ব্যবহার্িি জন্য শপ্রন্ট কর্ি সংশিষ্ট শিক্ষা প্রশিষ্ঠার্ন িথ্য সংিক্ষণ করুন।  
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২৩. ন্িক্ষা প্রন্তষ্ঠাি প্রধািগণ তথ্যেক Submit কোে েে সহকােী লপ্রাগ্রামাে/উেরজো/থািা মােন্মক ন্িক্ষা অন্িসােরক 

লেন্েরিারি/রমাবাইরে অবন্হত কেরবি। উেরজো/থািা মােন্মক ন্িক্ষা অন্িসাে তথ্যেক লর্ন্েিাই কোে েে লজো 

ন্িক্ষা অন্িসােগণ লর্ন্েিাই কেরবি।সহকােী লপ্রাগ্রামাে/উেরজো/থািা মােন্মক ন্িক্ষা অন্িসাে এবিং লজো ন্িক্ষা 

অন্িসােগরণে লর্ন্েিাই ব্যতীত বন্ণ ভত তথ্যেক ব্যািরবইস Server এ গৃহীত হরব িা। 

 

 

 

২১. জশির্পি িথ্য শনভু িল হওয়া বাঞ্চনীয়।  শবষ্যর্ি এ ির্থ্যি উপি শ শত্ত কর্ি পশিকল্পনা প্রণয়ন কিা হর্ব। 

 

 

২৫. শিক্ষা প্রশিষ্ঠান বাশষ িক জশিপ ২০২২ এি িথ্যছক পূির্ণ ভ র্কান সহর্ াশগিা বা পিামর্ি িি জন্য ভ াগার্ াগ করুন: 

      ই-ভমইল: info@banbeis.gov.bd    

 

নং নাম পদশব ভটশলর্ফান নম্বি ভমাবাইল নম্বি 
দাশয়ত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা-

অঞ্চল 

১ জনাব এস. এম কামরুল হাসান ভেিাশলস্ট (পশিসংখ্যান) ৪১০৬০৭৫৭ ০১৫৫২৩৩৯২৩১ ঢাকা 

২ জনাব িাহীনা সুলিানা পশিসংখ্যান অশফসাি ৪১০৬০৭৩৬ ০১৯১১৯৮৯১৩৭ িংপুি 

৩ জনাব নূি ভমাহাম্মদ পশিসংখ্যান অশফসাি ৪১০৬১২৩৭ ০১৭১০৪৮০৯৯২ খুলনা ও বশিিাল 

৪ জনাব উর্ম্ম নাজাইিা শলজা পশিসংখ্যান অশফসাি ৪১০৬০৭৫২ ০১৯৩৫৮০৫৭১১ চট্টগ্রাম 

৫ জনাব ভমাঃ মাজহারুল ইসলাম পশিসংখ্যান অশফসাি ৪১০৬০৭৫৮ ০১৯৬৩০৯৪৬৯৫ কুশমল্লা ও শসর্লট  

৬ জনাব ভমাহাঃ িশিকুল ইসলাম পশিসংখ্যান অশফসাি ৪১০৬০৭১৬ ০১৮১৭০৯৫৩৭৭ িাজিাহী 

৭ জনাব ভমাঃ আশমনুি িহমান সহ. পশিসংখ্যান অশফসাি   ০১৭১৫৯৪৭৪৭৮ ময়মনশসংহ  

 

 জশিপ কা িক্রম সাশব িক িদািশক কির্বন ভিখ ভমাঃ আলমগীি, শচফ, পশিসংখ্যান শব াগ; ভফান: ৪১০৬০৭১৫, 

ভমাবাইল: 01711576333 

 

২৬. Software সংক্রান্ত ভ র্কান জটিলিায় পিামর্ি িি জন্য ভ াগার্ াগ করুন: ই-ভমইল: info@banbeis.gov.bd    

নং নাম পদশব ভটশলর্ফান নম্বি ভমাবাইল নম্বি 

১ জনাব ভক, এম, হাসানুল্লাহ মাহমুদ শসর্স্টম এনাশলস্ট ৪১০৬০৭৪৬ ০১৯১৪৮৯০৫০৮ 

২ জনাব ভমাঃ শমজানুি িহমান শসর্স্টম এনাশলস্ট ৪১০৬০৭৫৫ ০১৯১১০৩৫২৯৭ 

৩ জনাব ভমাঃ নাজমুল হক আনছািী সহকািী ভপ্রাগ্রামাি ৪১০৬০৭৫০ ০১৭১৫৬৫৯৬৬৩ 

৪ জনাব সুজন চন্দ্র দাস সহকািী ভপ্রাগ্রামাি ৪১০৬০৭২৫ ০১৯৩৬৫৮৩৮৫৬ 

৫ জনাব ভমাঃ ফজর্ল িাব্বী  সহকািী ভপ্রাগ্রামাি ৪১০৬০৭২৮ ০১৯২৪২১৭৯৪৭ 

৬ জনাব ভমাঃ শলয়াজ মাহামুদ শলমন সহকািী ভপ্রাগ্রামাি ৪১০৬০৭১৪ ০১৭২৩২০৭৫৭৭ 

 

 

 

 

 

 

২৪.  উেরজো/থািা মােন্মক ন্িক্ষা অন্িসাে এবিং সহকােী লপ্রাগ্রামােগণ স্ব-স্ব উেরজোে ন্যূিতম ১০ িতািংি ন্িক্ষা প্রন্তষ্ঠাি স্বিেীরে 

       েন্েদি ভিপূব ভক ন্িক্ষা প্রন্তষ্ঠাি কর্তভক দান্িেকৃত তরথ্যে সঠিকতা যাচাই কেরবি। 
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২৭. Software Developer এি সার্ে Software সংক্রান্ত ভ র্কান জটিলিায় পিামর্ি িি জন্য ভ াগার্ াগ করুন: 

 

নং নাম পদশব ভমাবাইল নম্বি 

১ জনাব ভমাঃ শসিাজুস সার্লশকন SQA Engineer ০১৭২৯৩৬৩৬২২ 

২ জনাব শিফাি মাহমুদা Junior SQA Engineer 01886209778 

 

 

আপনাি সহর্ াশগিাি জন্য আন্তশিক ধন্যবাদ। 


