
MCBP
�িশ�ন িনেদ� িশকা

(ম�ুপাঠ ��িনং কায��ম)

মিহলা িবষয়ক অিধদ�র

মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�নালয়



ধাপ ১ঃ  MIS লগইন

লগইন এর জন� আপনার �াউজার এ (http://103.48.16.6:8080/imlma) এই �কানা টাইপ ক�ন এবং এ�ার বাটন
চাপুন।

িনেচর ছিবর মত এক� �পইজ পােবন।

● ইউজার �নম- এইখােন আপনার ইউজার �নম টাইপ ক�ন।

● পাসওয়াড�  - এইখােন আপনার পাসওয়াড�  টাইপ ক�ন।

● ক�াপচা- এইখােন আপনার পাসওয়াড�  এর িনেচর ছিবর �লখা�েলা টাইপ ক�ন।

● লগইন – লগইন এর জন� এই বাটেন ি�ক ক�ন।

িচ�ঃ ধাপ ১

ধাপ ২ঃ

লগইন করা হেয় �গেল, ড�াশেবাড�  এর উপের ডান িদেকর কণ�ার �থেক িনেচর ছিবর মেতা ইউজার আইিডেত ি�ক করেত

হেব।

http://103.48.16.6:8080/imlma/login


িচ�ঃ ধাপ ২

ধাপ ৩ঃ
এরপর আমার �িশ�ণ-এ ি�ক করেত হেব।

িচ�ঃ ধাপ ৩



ধাপ ৪ঃ
এরপর আপনােক �িশ�ণ নামক �পইজ �থেক খুজঁনু বাটন�েত ি�ক করেত হেব।

িচ�ঃ ধাপ ৪

ধাপ ৫ঃ
এখন িনেচর ছিবর মেতা আপিন �িশ�ণ এর তািলকা �দখেত পােবন। তািলকা �থেক আপনােক উ� �কােস�র জন�
�রিজে�শন বাটেন ি�ক করেত হেব।

িচ�ঃ ধাপ ৫

ধাপ ৬ঃ



�রিজে�শন বাটেন ি�ক করেল আপনােক সয়ংি�য়ভােব ম�ুপাঠ ��িনং সফটওয়�ার এর লগইন �পইেজ িনেয় যােব।
এখন আপনােক ইেমইল আইিড িহসােব আপনার মা ও িশ� সহায়তা কম�সূিচর MIS এর ��াফাইল-এ যু� ইেমইল
আইিড� িলখেত হেব এবং পাসওয়াড�  এর ঘের 12345678 টাইপ কের লগইন বাটন�েত ি�ক করেত হেব।

িচ�ঃ ধাপ ৬

ধাপ ৭ঃ
লগইন করা হেয় �গেল আপনােক সরাসির �কাস��েত িনেয় যাওয়া হেব। এখন িনেচর ছিব� অনসুরণ কের আপিন
Eng/বাংলা �ত ি�ক কের ভাষা পিরবত� ন কের িনেত পােরন। এরপর �� ক�ন বাটেন ি�ক কের �কাস�� �� করেত
হেব।

িচ�ঃ ধাপ ৭



ধাপ ৮ঃ
আপিন �কান ড�েম� ফাইল (PDF, DOCS) ডাউনেলাড করেত চাইেল িনেচর ছিবর মেতা িচ�েত ি�ক করেত হেব।
�কাস�� স�� হেয় �গেল িনেচর ছিব �থেক ড�াশেবাড� �লখা অপশন�েত ি�ক করেত হেব।

িচ�ঃ ধাপ ৮

ধাপ ৯ঃ
এখন ��াফাইল অপশেন ি�ক কের আপনার িব�ািরত তথ� পূরণ করেত হেব। অন�থায় আপিন সা�� িফেকট এর জন�
আেবদন করেত পারেবন না।



িচ�ঃ ধাপ ৯

ধাপ ১০ঃ
এখন আপনােক ব�ি�গত তথ�, িশ�াগত �যাগ�তা, কম�সং�ােনর তথ�, �যাগােযােগর তথ� এবং একাউ� �স�ংস �থেক
তথ� �েলা পূরণ করেত হেব।

ব�ি�গত তথ�-
তথ� পূরণ কের আপেডট বাটেন ি�ক করেত হেব।

িশ�াগত �যাগ�তা-
তথ� পূরণ কের আপেডট বাটেন ি�ক করেত হেব।

কম�সং�ােনর তথ�
তথ� পূরণ কের আপেডট বাটেন ি�ক করেত হেব।

�যাগােযােগর তথ�
তথ� পূরণ কের আপেডট বাটেন ি�ক করেত হেব।

একাউ� �স�ংস
�মাবাইল না�ােরর ঘের Edit বাটেন ি�ক কের �মাবাইল না�ার িলখেত হেব।

িনেচ ৫� ছিবর মাধ�েম িব�ািরত �দখােনা হেয়েছ।



িচ�ঃ ব�ি�গত তথ�

িচ�ঃ িশ�াগত �যাগ�তা



িচ�ঃ কম�সং�ােনর তথ�

িচ�ঃ �যাগােযােগর তথ�



িচ�ঃ একাউ� �স�ংস

ধাপ ১১ঃ
��াফাইল এর তথ� পূরণ স�� হেল বাম িদেকর সা�� িফেকট অপশন� ি�ক করেত হেব।
তাহেল আপনার স��কৃত �কাস� এবং ব�ােচর নাম �দখেত পােবন। এখন আেবদন ক�ন এ ি�ক করেত হেব।

িচ�ঃ ধাপ ১১

ধাপঃ১২
উপেরর ধাপ ১১ অনযুায়ী আেবদন ক�ন এ ি�ক করেল এক� নতুন �পইজ আসেব।
এখন সা�� িফেকেটর জন� আেবদন ক�ন এ ি�ক করেত হেব। ি�ক করেল “আপনার সা�� িফেকট� অনেুমাদেনর
অেপ�ায় আেছ” এই �লখা� �দখেত পােবন।



িচ�ঃ সা�� িফেকেটর জন� আেবদন ক�ন

িচ�ঃ সা�� িফেকট� অনেুমাদেনর অেপ�ায়

ধাপ ১৩ঃ �শষ ধাপ
সা�� িফেকেটর জন� আেবদন করেল �হড অিফস �থেক পরবত�েত সা�� িফেকট অনেুমাদন �দয়া হেল আপনােদর জািনেয়
�দয়া হেব। সা�� িফেকেট �তির হেয় �গেল আপনােদরেক মা ও িশ� সহায়তা কম�সূিচর MIS �থেক “আমার �িশ�ণ”-এ
�যেত হেব এবং ধাপ (৩,৪) অনসুাের খুজঁনু বাটন�েত ি�ক করেত হেব।
এখন িনেচর ছিবর মেতা সা�� িফেকট ডাউনেলাড করার অপশন�েত ি�ক কের আপনার িনেজর কােছ সা�� িফেকট
সংর�ণ করেত হেব।



িচ�ঃ ধাপ ১৩


