
শিক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা শিভাগ  

শিম্ন মাধ্যশমক/মাধ্যশমক/উচ্চমাধ্যশমক শিদ্যালয় (স্কুল এন্ড কললজ)/উচ্চমাধ্যশমক কললজ/স্নাতক (পাস) পর্ যালয় 
 

এমশপওভুশির জন্য Online আলিদি ফরম পূরলণর শিলদ যশিকা-২০২১ 
 

[অিলাইি আলিদি ফরলমর তারকা (*) শিশিত শফল্ডসমূহ অিশ্যই পূরণ করলত হলি।] 
 

 

১. অিলাইলি আলিদি করার পূলি য শিলম্নাি ডকুলমন্ট (PDF ফরলমট এ স্ক্যাি কলর) সংগ্রহ কলর রাখলত হলি:  
 

(i) এমশপওভুশির জন্য প্রাশথ যত স্তলর একালডশমক স্বীকৃশত/ অশিভুশির আলদলির সতযাশয়ত কশপ; 

(ii) এমশপওভুশির জন্য প্রাশথ যত স্তলর সি যলিষ একালডশমক স্বীকৃশত/ অশিভুশি িিায়ি আলদলির সতযাশয়ত কশপ; 

(iii) মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক শিক্ষা বিাড য/জাতীয় শিশ্বশিদ্যালয় কর্তযক শিভাগ বখালার অনুমশতপলের সতযাশয়ত কশপ (প্রলর্াজয 

বক্ষলে);  

(iv) প্রশতষ্ঠালির ভূশমর মাশলকািা সংক্রান্ত পি যা (খশতয়াি)/ িামজাশর এিং ভূশম উন্নয়ি কর পশরলিালির হালিাগাদ রশিলদর কশপ;  

(v) এমশপওভুশির শিশমত্ত প্রদত্ত তলের সঠিকতা সম্পলকয প্রশতষ্ঠাি প্রিালির প্রতযয়িপেটি ঐ প্রশতষ্ঠালির ম্যালিশজং 

কশমটি/গভশি যংিশড/এডহক কশমটির সভাপশত ও উপলজলা/থািা মাধ্যশমক শিক্ষা কম যকতযা কর্তযক প্রশতস্বাক্ষশরত হলত হলি; 

(vi) আলিদি ফরলম প্রদািকৃত তলের সঠিকতা সম্পলকয প্রশতষ্ঠাি প্রিালির স্বাক্ষশরত ব াষণাপে;  

(vii) সংশিষ্ট প্রশতষ্ঠালির সাম্প্রশতক ছশি (960×476 Pixel Size) JPG ফরলমলট ততশর করলত হলি;  
 

২. বিসরকাশর শিক্ষা প্রশতষ্ঠালির (স্কুল ও কললজ) জিিলকাঠালমা ও এমশপও িীশতমালা-2021 অনুর্ায়ী শিলম্নাি শিষয়গুললালক বুঝালি: 
 

(i)   শসটি কলপ যালরিি: স্থািীয় সরকার শিভাগ কর্তযক ব াশষত শসটি কলপ যালরিি এলাকালক বুঝালি; 

(ii)  বপৌর এলাকা: স্থািীয় সরকার শিভাগ কর্তক ব াশষত বকাি বপৌর এলাকালক বুঝালি; 

(iii) িহর এলাকা: িহর এলাকা িললত শসটি কলপ যালরিি ও বজলা সদলরর বপৌরসভালক বুঝালি; 

(iv) মফস্বল এলাকা: মফস্বল এলাকা িললত শসটি কলপ যালরিি ও বজলা সদলরর বপৌর এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকালক বুঝালি;  

(v)  একালডশমক স্বীকৃশত/অশিভূশি: প্রশতষ্ঠািলক (স্কুল ও কললজ) অিশ্যই সংশিষ্ট শিক্ষালিাড য/জাতীয় শিশ্বশিদ্যালয় িা উপর্য যি কর্তযপক্ষ 

কর্তযক হালিাগাদ একালডশমক স্বীকৃশতপ্রাপ্ত/অশিভূি হলত হলি। 
 

৩. অিলাইি আলিদি ফরম পূরলণর িাপসমূহ:  
 

(i) মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা শিভালগর ওলয়িসাইট: www.shed.gov.bd, মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা অশিদপ্তলরর ওলয়িসাইট: 

www.dshe.gov.bd এিং ব্যািলিইস এর ওলয়িসাইট: www.banbeis.gov.bd বর্ বকাি একটি ওলয়িসাইলটর 

শলংলক প্রলিি করুি; এমশপওভুশির জন্য Online আলিদিফরম-এ শিক করুি; 

(ii) Window-টি বখালার পর শিশদ যষ্ট জায়গায় আপিার প্রশতষ্ঠালির EIIN প্রদাি করুি। অতঃপর Screen-এ আপিার 

প্রশতষ্ঠালির িাম ও ঠিকািাসহ অন্যান্য তোশদ প্রদশি যত হলি; 

(iii) প্রদশি যত তোশদ সঠিক থাকলল শিলি Submit িাটি-এ শিক করুি। অতঃপর িতুি Window প্রদশি যত হলি এিং 

প্রশতষ্ঠালির বমািাইল িম্বলর SMS-এর মাধ্যলম One Time Password (OTP) প্রদাি করা হলি। SMS -এর 

মাধ্যলম প্রাপ্ত OTP শিশদ যষ্ট শফলল্ড এশি করুি এিং Submit িাটি-এ শিক করুি। 
 

 

৪.(ক) এমপিও সফটওয়্যারেে অনলাইন আরেদন ফেরমে প্রথম অংরেে (সসকেন ১: প্রপিষ্ঠারনে সাধােণ িথ্য) পফল্ডসমূহ পূেণ কেরি হরে: 
 

(i) প্রপিষ্ঠারনে সেরকান একটি ধেন (পনম্ন মাধ্যপমক পেদ্যালয়্, মাধ্যপমক পেদ্যালয়্, উচ্চমাধ্যপমক পেদ্যালয়্, উচ্চমাধ্যপমক করলজ 

এেং স্নািক (িাস) করলজ) পনে বাচন করুন; 

(ii) প্রপিষ্ঠানটি েিবমারন সকান স্তরে এমপিওভুক্ত আরে িা পনে বাচন করুন; 

(iii) োংলারদে জািীয়্ সংসদীয়্ এলাকাে নাম ও নম্বে: আিনাে পেক্ষা প্রপিষ্ঠান োংলারদে জািীয়্ সংসরদে সে সংসদীয়্ এলাকায়্ 

অেপিি সস সংসদীয়্ এলাকাে নাম ও নম্বে পনে বাচন করুন। 

(iv) উচ্চমাধ্যপমক পেদ্যালয়্, উচ্চমাধ্যপমক করলজ এেং স্নািক (িাস) করলজ এে পেভাগ পনে বাচরনে সক্ষরে সংপিষ্ট মাধ্যপমক ও 

উচ্চমাধ্যপমক পেক্ষারোর্ ব/জািীয়্ পেশ্বপেদ্যালয়্ কর্তবক স্বীকৃপি অনুোয়্ী পেভাগ পনে বাচন করুন; 

(v) প্রোসপনক এলাকাে ধেন; প্রপিষ্ঠানটিরি অধ্যয়্নেি পেক্ষাথীরদে ধেন; সভৌরগাপলক অেিান; প্রপিষ্ঠানটিরি অধ্যয়্নেি 

অপধকাংে পেক্ষাথী সকান অনগ্রসে জনরগাষ্ঠীে অন্তভু বক্ত- এই চােটি পফরল্ডে জন্য প্রপিষ্ঠারনে সক্ষরে প্ররোজয উত্তে পনে বাচন করুন; 

(vi) প্রপিষ্ঠারনে অেকাঠারমা সে ভূপমে উিে অেপিি িা ঐ প্রপিষ্ঠারনে নারম পি যা (খশতয়াি)/ িামজাশর আলছ পক-না পনে বাচন করুন; 

(vii) যুদ্ধািোধী ব্যপক্তে নারম অথো সফৌজদােী অিোরধ ২ েেরেে সেপে সাজাপ্রাপ্ত ব্যপক্তে নারম নামকেণকৃি পক-না পনে বাচন করুন; 

(viii) প্রপিষ্ঠানটি একারর্পমক স্বীকৃপি/অপধভুপক্ত প্রাপ্ত পক-না পনে বাচন করুন;  

(ix) একারর্পমক স্বীকৃপি/অপধভুপক্ত হালনাগাদ নোয়্ন ১০.১০.২০২১ িাপেখ িে বন্ত আরে পক-না পনে বাচন করুন। অিঃিে Save  

োটন-এ পিক করুন; 
 

৪.(খ) এমপিও সফটওয়্যারেে অনলাইন আরেদন ফেরমে পিিীয়্ অংরেে (সসকেন-২: এমপিওভুপক্তে জন্য আরেদরনে িথ্য) পফল্ডসমূহ পূেণ 

কেরি হরে: 

 

(i) এমপিওভুপক্তে জন্য পেফট পনে বাচন করুন; 

(ii) এমপিওভুপক্তে জন্য আরেদরনে স্তে পনে বাচন করুন। অিঃিে Next Page োটন-এ পিক করুন; 

 
 

http://www.shed.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
http://www.banbeis/


৫.  ভপিবকৃি পেক্ষাথীে িথ্য: পনম্ন মাধ্যপমক পেদ্যালয়্, মাধ্যপমক পেদ্যালয়্, উচ্চ মধ্যপমক পেদ্যালয়্, উচ্চমাধ্যপমক করলজ এে 

সক্ষরে ২০১৮, ২০১৯ এেং ২০২০ সারলে পেক্ষাথীে িথ্য প্রদান কেরি হরে। স্নািক (িাস) স্তরেে সক্ষরে ২০১৬, ২০১৭ 

এেং ২০১৮ সারলে পেক্ষাথীে িথ্য প্রদান কেরি হরে। 

 
 

৬.  একারর্পমক স্বীকৃপি/অপধভুপক্তে হালনাগাদ িথ্য প্রদান কেরি হরে: 

 

(ক) (i) প্রাপথ বি স্তরে স্বীকৃপি/অপধভুপক্তে িাপেখ: DD MM YYYY 
 

(খ) (ii) প্রাপথ বি স্তরে সে বরেষ স্বীকৃপি/অপধভুপক্তে নোয়্রনে িাপেখ: DD MM YYYY 
 

(গ) (iii) প্রাপথ বি স্তরে স্বীকৃপি/অপধভুপক্তে সময়্াদ উত্তীরণ বে িাপেখ:  DD MM YYYY 
  

 

৭. সংযুপক্তে পেেেণ: সংপিষ্ট সংর্যশি  লর শিম্নিশণ যত কশপসমূহ PDF আকালর আপললাড করলত হলি: 
 

(i) এমশপওভুশির জন্য প্রাশথ যত স্তলর একালডশমক স্বীকৃশত/অশিভুশির আলদলির সতযাশয়ত কশপ; 

(ii) এমশপওভুশির জন্য প্রাশথ যত স্তলর সি যলিষ একালডশমক স্বীকৃশত/ অশিভুশি িিায়ি আলদলির সতযাশয়ত কশপ; 

(iii) মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক শিক্ষা বিাড য/জাতীয় শিশ্বশিদ্যালয় কর্তযক শিভাগ বখালার অনুমশতপলের সতযাশয়ত কশপ (প্রলর্াজয 

বক্ষলে);  

(iv)  প্রশতষ্ঠালির ভূশমর মাশলকািা সংক্রান্ত পি যা (খশতয়াি)/ িামজাশর এিং ভূশম উন্নয়ি কর পশরলিালির হালিাগাদ রশিলদর 

কশপ; 

(v) সংশিষ্ট প্রশতষ্ঠালির সাম্প্রশতক ছশি (960×476 Pixel Size) JPG ফরলমলট ততশর করলত হলি; 

(vi) আলিদলির জন্য শিি যাশরত ফরলম এমশপওভুশির প্রদত্ত তলের সঠিকতা সম্পলকয প্রশতষ্ঠাি প্রিালির প্রিযয়্নিেটি ঐ 

প্রশতষ্ঠালির ম্যালিশজং কশমটি/গভশি যংিশড/এডহক কশমটির সভাপশত ও উপলজলা/থািা মাধ্যশমক শিক্ষা কম যকতযা কর্তযক 

প্রশতস্বাক্ষশরত হলত হলি; 

(vii) আলিদি ফরলম প্রদািকৃত তলের সঠিকতা সম্পলকয প্রশতষ্ঠাি প্রিালির স্বাক্ষশরত ব াষণাপে; 

(viii) ২য় শিফলটর এমশপওভুশির আলিদলির বক্ষলে উভয় শিফলটর শিক্ষাথীর সংখ্যা, পরীক্ষাথীর সংখ্যা এিং উত্তীলণ যর সংখ্যার 

(পনম্ন মাধ্যপমক, মাধ্যপমক পেদ্যালয়্, উচ্চ মধ্যপমক পেদ্যালয়্, উচ্চমাধ্যপমক করলজ এে সক্ষরে ২০১৮, ২০১৯ এেং ২০২০ 

সারলে এেং স্নািক (িাস) স্তরেে সক্ষরে ২০১৬, ২০১৭ এেং ২০১৮ সারলে) তে প্রশতষ্ঠাি প্রিাি এিং উপলজলা/থািা 

মাধ্যশমক শিক্ষা কম যকতযার বর্ৌথ স্বাক্ষলর প্রতযয়িপে সংর্যি করলত হলি। 

[উলেখ্য, ২য় শিফট এমশপওভুি করার বক্ষলে ২য় শিফলটর শিক্ষাথীর সংখ্যা, পরীক্ষাথীর সংখ্যা ও উত্তীলণ যর সংখ্যা 

শিলিশিত হলি। বকাি ভালিই ১ম শিফলটর শিক্ষাথী, পরীক্ষাথী ও উত্তীলণ যর সংখ্যা ২য় শিফলটর এমশপওভুশির বক্ষলে 

শিলিিিা করা হলি িা।] 
 

8. এক িা একাশিক স্তলর এমশপওভুশির জন্য আলিদি করা র্ালি। একাশিক স্তলর আলিদলির বক্ষলে প্রথম স্তলরর আলিদি 

সম্পন্ন করার পর Submit Application িাটি-এ শিক করলত হলি। অতঃপর EIIN শদলয় িতুি ভালি লগইি 

(Login) কলর পরিতী স্তলরর জন্য আলিদি সম্পন্ন করার পর Submit Application িাটি-এ শিক করলত হলি। 
 

 

৯. Submit Application িাটি-এ শিক করার পর আলিদি সম্পন্ন হলি। আলিদি ফরম সঠিকভালি পূরণ হলল “িন্যিাদ 

আপিার আলিদিটি সফলভালি সংরক্ষণ করা হলয়লছ। আপশি র্শদ আলরা বকালিা স্তলর আলিদি/দাশখলকৃত আলিদি 

সংলিািি করলত িাি তাহলল পুিরায় লগইি কলর সঠিক তে শদলয় আলিদি করুি।” Message প্রদশি যত হলি। প্রশত 

স্তলর আলিদি সম্পন্ন করার পর শপ্রন্ট কশপ সংরক্ষণ করলত হলি।  

 

  

 

10. এমশপওভুশির আলিদি Submit করার পর আলিদলির তে প্রলয়াজলি সংলিািি (Edit) করা র্ালি। বসলক্ষলে 

Online আলিদি ফরম-এ পুিরায় EIIN শদলয় লগইি (Login) কলর প্রথমিালরর আলিদলির ন্যায় সংশিষ্ট শফলল্ডর 

তে সংলিািি (Edit)-এর পর Submit Application িাটি-এ শিক কলর শপ্রন্ট কশপ সংরক্ষণ করুি। 
 

11. এমশপওভুশির আলিদি ফরম পূরলণর বক্ষলে বর্ বকাি সহলর্াশগতার জন্য ০১৫৭১৭৩৭০৩৩, ০১৫৫২৪৯২৭৭৮, 

০১৯১৪৮৯০৫০৮, ০১৯৩৬৫৮৩৮৫৬, ০১৭২৩২০৭৫৭৭, ০১৯২৪২১৭৯৪৭ িম্বলর এিং ই-বমইল: 

mpo@banbeis.gov.bd বর্াগালর্াগ করা র্ালি। উলেখ্য, প্রশতষ্ঠালির সমাোইল নম্বে সংরোধরনে জন্য উিরজলা/থানা 

মাধ্যপমক পেক্ষা কম বকিবাে প্রিযয়্নসহ মহািপেচালক, ব্যানরেইস েোেে আরেদন mpo@banbeis.gov.bd এ সপ্রেণ 

কেরি হরে। 
 

 

শিলিষ দ্রষ্টব্য: অনলাইন এমপিও সফটওয়্যারে প্রদপে বি পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত তে সংশিষ্ট মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক শিক্ষা বিাড য/ 

জাতীয় শিশ্বশিদ্যালয় বথলক প্রাপ্ত। অিলাইি আলিদি ফরলম প্রদশি যত পরীক্ষার ফলাফল সংলিািি/পশরিতযলির সুলর্াগ বিই।   
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