
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ শশক্ষাতথ্য ও পশরসাংখ্যান ব্যুদরা (ব্যানদবইস) 

 

এস্টাবশলশদমন্ট অব ইশন্টদেদেড এডুদকশনাল ইনফরদমশন ম্যাদনজদমন্ট শসদস্টম (IEIMS) প্রকল্প 

 

CRVS ব্যবস্থার আদলাদক শশক্ষার্থীদের Unique Identification Number (UID) প্রোন সাংক্রান্ত  

শশক্ষার্থী তথ্যছক (অনলাইন সফেওয়ুার এ) পূরদনর শনদে েশশকা 

অনুসরণীয় গুরুত্বপূণ ে শবষয়সমূহ: 

 2022 সাদল 6ষ্ঠ শ্রেশণদত অধ্যায়নরত শশক্ষার্থীদের তথ্যফরম পূরণ কার্ েক্রম পরবতী শনদে েশনা না শ্রেওয়া পর্ েন্ত 

সামশয়কভাদব স্থশগত র্থাকদব। 

 মুশিত শশক্ষার্থী তথ্যছদক শশক্ষার্থীর শ্রেশণ অনুর্ায়ী Data Entry করদত হদব। অথ্যোৎ ফরদম শশক্ষার্থীদের শ্রর্ শ্রেশণ 

উদেখ রদয়দছ শ্রসই শ্রেশণ শহদসদবই Data Entry শেদত হদব। অর্থ োৎ সকল শশক্ষার্থীর তথ্য 2021 সাল শবদবচনা কদর 

Entry করদত হদব। 

 শশক্ষার্থীর শপতা/মাতা/অশভভাবদকর জন্ম শনবন্ধন র্থাকদল অবশ্যই 17 শডশজদে শেদত হদব। অথ্যোৎ 13 শডশজদের নম্বদরর 

শুরুদত জন্ম সাল শেদত হদব।  

 শশক্ষার্থীর BRN এবাং জন্ম তাশরখ এশির পর শশক্ষার্থীর নাম প্রেশশ েত না হদল অন্যান্য তথ্য Entry শ্রেওয়া র্াদব না 

এবাং প্রর্থম Page Save হদব না।  

 

1. শ্রডো এশি করার জন্য পূব েপ্রস্তশত:  

 সঠিকভাদব শ্রডো এশি করার জন্য প্রদতুক শশক্ষা প্রশতষ্ঠানদক শনম্নশলশখত শনদে েশাবলী গুদলা শ্রমদন চলার জন্য অনুদরাধ করা হলঃ    

 হাদত পূরণকৃত শশক্ষার্থী তথ্যছক গুদলা শনদয় প্রদতুক ক্লাদসর জন্য একটি কদর বাদেল ততশর করুন এবাং ফম ে গুদলাদত 

শসশরয়াল নাম্বার শেন। 

 আপনার কশিউোর এ প্রশতষ্ঠাদনর EIIN শেদয় একটি শ্রফাল্ডার ততশর করুন।  

 EIIN শ্রফাল্ডার এর শভতদর প্রশতটি ক্লাদসর জন্য পৃর্থক পৃর্থক শ্রফাল্ডার ততশর করুন। 

 শ্রর্ শ্রকান একটি ক্লাদসর বাদেল শনন ও ফদম ে সাংযুক্ত ছশব স্ক্ুান কদর ফদম ে উদেশখত শসশরয়াল নাম্বার অনুর্ায়ী ছশবর নাম 

শেন। শ্রর্মনঃ 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 ইতুাশে। স্ক্ুান করা ছশবটি ক্লাস শ্রফাল্ডার 

এর শভতর সাংরক্ষণ করুন। 

 শ্রডো এশি করার সময় ফদম ের শসশরয়াল নাম্বার অনুর্ায়ী ছশব শসদলক্ট করুন এবাং আপদলাড করা ছশবর সাদর্থ হাদত 

পূরণকৃত ফদম ের ছশব শ্রেদখ শমশলদয় শনন।  

2. আপনার কশিউোদর একটি ব্রাউজার (Ex. Google Chrome, Mozilla Fire Fox, Microsoft Edge) ওদপন করুন। 
 

3. ব্রাউজাদর www.banbeis.gov.bd সাইে ওদপন করুন।  

4. শনদম্নর ছশবর শনদে েশনা অনুর্ায়ী শ্রমনুবার শ্রর্থদক                    শ্রমনুদত শক্লক করদল বদে ইউশনক আইশড লাইভ সাভোর শ্রলখা 

শ্রেখা র্াদব।  

 

IEIMS 

http://www.banbeis.gov.bd/
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5. ইউশনক আইশড লাইভ সাভোর শ্রলখার উপর শক্লক করার পর Screen এ Institution লগইন শ্রপইজ আসদব। অর্থবা সরাসশর 

http://crvs-institute.banbeis.gov.bd/ শক্লক করদল login page পাদবন। প্রশতষ্ঠান প্রধান লগইন শ্রপইজ এ প্রেশশ েত 

User Type বদে এ Admin Select করদবন এর পর User ID বদে প্রশতষ্টাদনর EIIN এবাং Password বদে 532688 

শলদখ login এ click  করদবন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. শশক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনর অুাডশমন অর্থ োৎ প্রশতষ্ঠান প্রধান একটি শশক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনর শবপরীদত সদব োচ্চ পাঁচ জদনর জন্য ইউজার ততশর 

করদত পারদবন। শশক্ষকগণ প্রশতষ্ঠানপ্রধান কর্তেক সৃষ্ট User ID ও Password ব্যবহার কদর সফেওয়ুার এ লগইন 

করদবন। প্রশতষ্ঠানপ্রধান শনধ োশরত ডুাশদবাড ে শ্রর্থদক User>>User  ADD শ্রমনুদত এ শক্লক কদর নতুন User ততশর করদত 

পারদবন। ততশরকৃত User list শ্রেখদত চাইদল User List এ Click করদবন।  

 

7. শ্রডো এশিদত শনদয়াশজত শশক্ষকগণ প্রশতষ্ঠান প্রধান কর্তেক ততশরকৃত User ID ও Password ব্যবহার কদর শসদস্টম এ 

login করদবন। সফলভাদব লগইন করার পর শনদচর শ্রপইজটি ওদপন হদব। আপশন সঠিকভাদব আপনার প্রশতষ্ঠাদন লগইন 

কদরদছন শকনা তা শনশিত হওয়ার জন্য, শনদম্ন প্রেশশ েত ছশবর মদতা উপদরর ডান শ্রকানায় প্রেশশ েত প্রশতষ্ঠাদনর নাদমর সাদর্থ 

আপনার প্রশতষ্ঠাদনর নাম শমশলদয় শনন।  

 

 

EIIN, পাসওয়াড ে ইনপুে 

বদে শেন এবাং লগইন 

বােদন শক্লক করুন। 

ইউজার োইপ শসদলক্ট 

করুন। 

http://crvs-institute.banbeis.gov.bd/
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8. শশক্ষার্থী তথ্য ছক শ্রবর করার জন্য শনদচর ছশবর শনদে েশনা অনুর্ায়ী                                           

     (Students >> Student Enrollment Form) বােন এ শক্লক করুন।  

 

 

 

 

9. Student Enrollment Form এ শক্লক করার পর শনদচর শ্রপইজ ওদপন হদব।  

 

উপদর প্রেশশ েত ফরদমর ডাো এশির শুরুদতই শশক্ষার্থীর নাম বাাংলা ও ইাংদরশজদত জন্ম শনবন্ধন সনে অনুর্ায়ী শলখুন। শশক্ষার্থীর জন্ম শনবন্ধন 

নম্বর ও জন্ম তাশরখ এশি করুন। তথ্যসমূহ এশি শেদল শশক্ষার্থীর নাম বাাংলায় ও ইাংদরশজদত এবাং শ্রজোর, জাতীয়তা সয়াংশক্রয়ভাদব শনশেষ্ট 

স্থাদন Autofill হদব।  

শশক্ষার্থী তথ্য ছক 

ওদপন করদত 

এখাদন শক্লক করুন। 

Student Enrollment Form 

শশক্ষার্থীর পূরণকৃত তথ্য 

শ্রেখদত এখাদন শক্লক করুন। 
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10. ছশব আপদলাড সাংক্রান্ত শনয়মাবলীঃ  

উপদর প্রেশশ েত আপদলাড/Choose image বােদন শক্লক করার পর, আপনার কশিউোর শ্রর্থদক পূদব ে সাংরশক্ষত শশক্ষার্থীর ক্লাস 

অনুর্ায়ী শ্রফাল্ডার ওদপন কদর ফদম ে উদেশখত শসশরয়াল নাম্বার অনুর্ায়ী ছশব শসদলক্ট করুন।  

 

শনদে েশনাবলী: 

 আপনার একটি সাম্প্রশতক ছশব আপদলাড করুন। 

 রশিন ছশব আপদলাড করুন। ব্ল্ুাক অুাে শ্রহায়াইে, মদনাদক্রাম, শ্রেদস্ক্ল, মুদখর খুব কাছাকাশছ বা খুব শ্রবশশ দূরত্ব, 

ঝাপসা, অন্ধকার, অস্পষ্ট ছশব েহণ করা হদব না। 

 স্বাচ্ছন্দ্ু ভাদব সরাসশর কুাদমরার শেদক তাকাদনা ছশব আপদলাড করুন। 

 JPG, PNG ছশব শনব োচন করুন। 

 সরবরাশহত টুল ব্যবহার কদর ছশব জুম-ইন, জুম-আউে করদত পারদবন। 

 সরবরাশহত টুল ব্যবহার কদর, আপশন ছশব ড্র্ুাগ এে ড্র্প করার মাধ্যদম আপনার পছন্দ্ মদতা ছশবর পশজশন শনব োচন 

করদত পারদবন।  

 ছশবর পশজশন ফাইনাল হদল, CROP বােদন শক্লক করুন। সয়াংশক্রয়ভাদব ছশব 300X300 শপদেদল শনধ োশরত স্থাদন 

প্রেশশ েত হদব। 

11. মাতার এনআইশড শনব োচন কশমশন সাভোর শ্রর্থদক সয়াংশক্রয়ভাদব র্াচাই করা হদব। প্রর্থদম মাতার এনআইশড এবাং জন্ম তাশরখ 

এশি করার পর, সয়াংশক্রয়ভাদব র্াচাইদয়র জন্য অদপক্ষা করুন। সঠিকভাদব র্াচাইদয়র পদর এনআইশড শ্রর্থদক আসা তথ্য, 

মাতার নাম বাাংলায় ও ইাংদরশজ বড় অক্ষদর ইনপুে বে এ সয়াংশক্রয়ভাদব চদল আসদব। (ব্যবহারকারীরা এনআইশড শ্রর্থদক 

আসা তথ্য পশরবতেন করদত পারদবন না।) 

12. প্রেত্ত শনদে েশনা অনুসাদর শ্রপইজ-০১ এ ফদম ের সমস্ত তথ্য সঠিক ভাদব পূরণ করুন এবাং                         বােদন শক্লক 

করুন। সফলভাদব তথ্য সাংরক্ষণ হবার পদর শ্রনাটিশফদকশন শ্রমদসজ আসদব এবাং আপশন পরবতী ধাপ (শ্রপইজ-০২) এ প্রদবশ 

করদত পারদবন। 

13. শ্রপইজ-০২ (তথ্যছদকর ১৬ নাম্বার প্রদে) এ শপতার এনআইশড শনব োচন কশমশন সাভোর শ্রর্থদক সয়াংশক্রয়ভাদব র্াচাই করা হদব। 

প্রর্থদমই শপতার এনআইশড এবাং জন্ম তাশরখ এশি করার পর, সয়াংশক্রয়ভাদব র্াচাইদয়র জন্য অদপক্ষা করুন। সঠিকভাদব 

র্াচাইদয়র পদর এনআইশড শ্রর্থদক আসা তথ্য, শপতার নাম বাাংলায় ও ইাংদরশজ বড় অক্ষদর ইনপুে বে এ স্বয়াংশক্রয়ভাদব চদল 

আসদব। 

Save and Next 

আপশন এই টুল 

ব্যবহার কদর 

ছশব জুম-ইন, 

জুম-আউে 

করদত পারদবন। 

এখাদন আপশন ছশব ড্র্ুাগ 

এে ড্র্প করার মাধ্যদম  

ছশবর পশজশন শনব োচন 

করদত পারদবন।  

ছশবর পশজশন ফাইনাল 

হদল, এই (Crop) 

বােদন শক্লক করুন। 

ফদো আপদলাড করদত 

এখাদন শক্লক করুন। 



শশক্ষার্থী তথ্য ছক পূরদণর শনদে েশশকা                                                                                  

Page | 5  
 

14. শপতার এনআইশড সঠিকভাদব র্াচাইদয়র পদর এনআইশড শ্রর্থদক আসা ঠিকানা সিশকেত তথ্য, স্থায়ী ঠিকানা (প্রে নাম্বার ১৮) 

ব্ল্ক এর ইনপুে বে এ সয়াংশক্রয়ভাদব চদল আসদব। ব্যবহারকারীরা এনআইশড শ্রর্থদক আসা তথ্য পশরবতেন করদত পারদবন 

না। 

15. শনদে েশনা অনুসাদর শ্রপইজ-০২ এ ফদম ের সমস্ত তথ্য সঠিক ভাদব পূরণ করুন এবাং                               বােদন শক্লক করুন। 

সফলভাদব তথ্য সাংরক্ষণ হবার পদর শ্রনাটিশফদকশান শ্রমদসজ আসদব এবাং আপশন পরবতী ধাপ শ্রপইজ-3 এ সয়াংশক্রয়ভাদব 

প্রদবশ করদত পারদবন। 

16. শ্রপইজ-০১ এবাং শ্রপইজ-০২ সফলভাদব SAVE হওয়ার পদর শশক্ষার্থীদের জন্ম শনবন্ধন নাম্বার র্াচাই এবাং UID প্রোদনর 

জন্য সয়াংশক্রয়ভাদব Request ওআরশজ সাভোদর র্াদব। সঠিকভাদব র্াচাইদয়র পদর ওআরশজ ইউআইশড শরোন ে করদব, র্া 

CRVS শ্রডোদবইস এ সাংরক্ষণ করা হদব এবাং ব্যবহারকারীর কাদছ প্রেশশ েত হদব। 

17. তথ্যছদকর অাংশ ‘খ’ এর ১ এবাং ২ নাং ক্রশমদকর তথ্য সয়াংশক্রয়ভাদব পূরণ হদব। 

18. পূব েবতী শ্রেশণর ফলাফল এশির সময় শপএসশস/সমমান পরীক্ষার শ্রক্ষদে শশক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনর নাম ইনপুে বদে এশি করদবন। 

অন্যান্য সমস্ত পরীক্ষার শ্রক্ষদে, EIIN ইনপুে করার পর শশক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনর নাম সয়াংশক্রয়ভাদব আসদব। 

19. প্রেত্ত শনদে েশনা অনুসাদর শ্রপইজ-3 এ ফদম ের সমস্ত তথ্য সঠিক ভাদব পূরণ করুন এবাং                          বােদন শক্লক 

করুন।  

20. প্রেত্ত শনদে েশনা অনুসাদর শ্রপইজ-০৪ এ ফদম ের সমস্ত তথ্য সঠিক ভাদব পূরণ করুন এবাং              বােদন শক্লক করুন। 

সফলভাদব তথ্য সাংরক্ষণ হবার পদর শনদচর শ্রপইজ আসদব এবাং শনম্নশলশখত বাতো পাদবন। 

 

21. শশক্ষার্থীদের তাশলকা শ্রপদত ডুাশদবাড ে শ্রর্থদক                  (Students >> Student List) শ্রমনু শলাংক এ শক্লক কদর, 

আপনার প্রদয়াজন অনুর্ায়ী সাচ ে Filter এ উদেশখত ইনপুে শফল্ড এ শ্রডো ইনপুে করুন এবাং SEARCH বােদন শক্লক করুন। 

 

আপশন র্শে পুনরায় শ্রডো  

এশি করদত চান তদব এখাদন 

শক্লক করুন। 

আপশন র্শে শশক্ষার্থীর 

তাশলকা শ্রেখদত চান তদব 

এখাদন শক্লক করুন। 

Save and Next 

Submit 

Save and Next 

Student 

Li s t  
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22. শশক্ষার্থীদের তাশলকা শ্রর্থদক               বােদন শক্লক কদর তথ্য পশরবতেন করদত পারদবন।                     বােদন শক্লক কদর 

শশক্ষার্থীর শবস্তাশরত তথ্য শ্রেখদত পারদবন। 

23. শশক্ষার্থীর তথ্য শপ্রন্ট করার জন্য শশক্ষার্থীদের তাশলকা শ্রর্থদক             বােদন শক্লক করুন। সয়াংশক্রয়ভাদব একটি PDF 

ফাইল ডাউনদলাড হদব, র্ার মাদঝ শশক্ষার্থীর সকল তথ্য র্থাকদব। ডাউনদলাড শ্রশষ হওয়ার পর PDF ফাইলটি শপ্রন্ট করুন।  

24. শ্রকান কারনবসত শবদ্যুৎ চদল শ্রগদল অর্থবা কশিউোর বন্ধ হদয় শ্রগদল, পুনরায় EIIN ও পাসওয়াড ে শেদয় সফেওয়ুার এ 

লগইন করুন এবাং পূব েবতী শবদ্যমান শ্রপইজ শ্রর্থদক শ্রডো এশি করা শুরু করুন। 

25. শ্রডো এশি শ্রশষ হদল লগআউে কদর সফেওয়ুার শ্রর্থদক শ্রবর হদবন। পুনরায় শ্রডো এশি করার জন্য সফেওয়ুার এ লগইন 

কদর শনন।  

26. লগআউে করার জন্য উপদরর ডানপাদশর কন োর এ                  বােদন শক্লক করুন। 

সফেওয়ুার সাংক্রান্ত জটিলতায় পরামদশ ের জন্য শনদচর প্রেত্ত নাম্বার এ শ্রর্াগাদর্াগ করুন। 

 ক্র: নাং নাম পেবী শ্রমাবাইল নম্বর 

01 Md. Zulkausar Senior Software Engineer 01889967515 

02 Hasan Sheikh Software Engineer 01889967527 
 

 

****** আপনার সহদর্াশগতার জন্য ধন্যবাে ****** 
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