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Introduction:
Application করেত হেল আপনার User Id ও Password �েয়াজন। এর জনয্ আপনােক �থেম Registration করেত হেব।
িনে�র িচে� েদখুন, USEO আপনার Registration অনুেমাদন করেবন।
েনাটঃ আপনার User Id ও Password শধু মা� আপিন বয্াবহার করেবন, কারও সােথ েশয়ার করেবন না। অনয্ েজলায়
বদিল হেল পুনরায় Registration করেত হেব।

Browser Open:
�থেম আপনার কি�উটােরর

(

All program menu েথেক Google Chrome

এরপ icon) Browser িট ওেপন করন।

Browser িট open হেল, িনেচর লাল রং �ারা িচি�ত অংেশ www.memis.gov.bd টাইপ করন।

Picture: Google Chrome Browser
এর পর enter button press করন। সিঠক URL িদেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Home Page, আপনার কি�উটার
�ীন এ েদখােব।

Picture: Home Page

এখন উপেরর িচে�র

Online Application (OA) button click করন। এরপর িনেচ �দিশর্ত িচে�র

নয্ায় একিট Sign In panel কি�উটার �ীন এ েদখােব।

Register Now

Picture: Sign In

Registration:
Sign in panel েথেক Register Now button – এ Click করন। িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় User Registration page
পােবন।
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Picture: User Registration Page
িকভােব Registration করেত হয়, িনে� তা বণর্না করা হলঃ

1. Register Type: িনেচ িচে�র নয্ায় Institution Head Select করন।

Picture: Registration Type
2. Workplace: িনেচ িচে�র নয্ায় Workplace Select করন।

Picture: Workplace
3. National ID card number, Full Name এবং Mobile Number এর েশষ 10 digit type করন।

Picture: ID card number, Full Name and Mobile Number

4. Transfer Order: Browse Button click করন।

File select করন, তারপর Open button click কের file attached করন। (ফাইল সাইজ ২ েমগা বাইট এর িনেচ হেত
হেব) িনেচ িচে�র নয্ায় েদখােনা হল।

Picture: Browser Open Page
5. Registration: Register page িট পূরণ করার পর, সবেশেষ Register button click করন।

Registration button এ click করার পর আপনার Registration form িট submit হেব, এবং আপনার েমাবাইল এ একিট six
digit এর varification code যােব (varification code িট যিদ না পাওয়া যায়, তাহেল Resend button click করন।
Code িট ৩০ িমিনট এর মেধয্ বয্বহার করেত হেব)। িনেচর িচ� িট ল�য্ করন।

Picture: Mobile SMS
পাশাপািশ আপনার কি�উটার �ীন এ Varification code Submit option পােবন। িনেচর িচ�িট ল�য্ করন।

এখন খািল ঘের (OTP) Varification code িদেয় Submit option এ ি�ক করন। Submit option এ ি�ক করেল আপিন
িনেচ িচে�র নয্ায় একিট Successfully messege পােবন।

Registartion করার পর USEO আপনােক Approve করেবন এবং েমাবাইল SMS এর মাধয্েম User ID, Password
পােবন। িনেচর িচ�িট ল�য্ করন।

Picture: Mobile SMS

Sign In:
Sign In page এ আপনার mobile এ �া� User ID Password টাইপ কের Sign In – এ Click করন । িনেচর িচে�
1, 2, 3 ল�য্ করন।

1.

User Name

2. Password

3. Login

Change Password:
Sign In – এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Change Password option আসেব।
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1. Current Password: আপনার বতর্ মান password িদন।
2. New Password: নতু ন password িদন।
3. Confirm Password: পুনরায় নতু ন password িদন।
4. Change Password: এখন Change Password বাটন এ click করন।

Change Password – এ Click করেল Password Successful Saved েলখা েদখােব, তারপর িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায়
Home Page আসেব।

Picture: Applicant Home Page

Applicant Home Page এর Menu সমুেহর বণর্ না েদওয়া হল।
1. New Application
A. নতু ন এমিপও(New MPO)
B. িব এড/ িব এম এড/ কািমল ে�ল (KAMIL SCALE)
C. উ�তর ে�ড(HIGHER SCALE)
D. বদিল/পুনরায় িনেয়াগ(TRANSFER)
E. পেদা�িত(PROMOTION)
F. সংেশাধন(CORRECTION)
G. বেকয়া(AREEAR)
H. ইে�� কতর্ ন(INDEX DELETE)

2. My Applied Application
3. Employee List

1. New Application
A. নতু ন এমিপও(New MPO):
নতু ন এমিপও Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় pop up window open হেব।নতু ন এমিপও ভু � করেত চাইেল িক
িক করণীয় তা এখােন েদওয়া আেছ। এখন িনেচ �দিশর্ত িচে�র িনেদর্ শনা ভােলা মত পেড়, I Agree select কের Apply
Online button click করেত হেব।

Apply online এ Click করেল Step অনুযায়ী িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Entry form open হেব।
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Picture: STEP 1
A: 1:

Teacher's Information of Institute

1. Browse: Browse এ click কের আপনার 300*300 pixel সাইজ এর একিট image upload করন।

2. Applicant Name, আেবদনকারীর নাম (বাংলায়), Father's Name, িপতার নাম (বাংলায়), Mother's Name,
মাতার নাম (বাংলায়): এই ঘর গেলা পুরন করন।
3. Date of Birth, Gender, Religion, Marital Status যথা�েম িসেল� করন।
4. NID (Mandatory field), Mobile (To get sms notification) number িলখুন।
5. Home District, Level, Designation, Expected Pay Code, Subject যথা�েম িসেল� করন।
6. Email ID: আপনার Email ID িলখুন।
7. Joining Date: Joining date select করন।
8. Bank A/C No: আপনার বয্াংক একাউ� না�ার িলখুন।
9. Type of Managing Committee: িসেল� করন।

10. Type of Appointment MMC/GB: িসেল� করন।
11. Duration of Appointment MMC/GB From, Duration of Appointment MMC/GB To, Duration of
MMC/Governing Body From, Duration of MMC/Governing Body To, Date of Recruitment Examination, Last
Recognition of Institution: যথা�েম িসেল� করন।
12. Save & Next: এই button click করেল Success messege েদখােব। OK click করেল Step-2 চেল আসেব।
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Picture: STEP 2
A: 2:

Index No / NTRCA **Please write in English

1. NTRCA Roll No, Passing Year, Passing Batch িলখুন।
2. Subject, Designation িসেল� করন।
A: 3:

Advertisement (of Newspaper) **Please write in English

1. Name: পি�কার নাম িলখুন।
2. Date: েয তািরেখ পি�কায় িনেয়াগ িব�ি� ছাপা হেয়িছল, েসই তািরখ িসেল� করন।
3. Add More: �েয়াজেন, Add More এ ি�ক কের একািধক পি�কার তথয্ িলখুন।
A: 4:

Education Qualification **Please write in English

1. Name of Examination, Session, Passing Year, Roll, Division/CGPA, Board / University যথা�েম িলখুন।
2. Date of Result Publish: েকান তািরেখ আপনার পির�ার ফলাফল েবর হেয়িছল, তা িসেল� করন।

3. Add More: Add More এ ি�ক কের একািধক পির�ার তথয্ িলখুন।
4. Save & Next button click করেল Success messege েদখােব। OK click করেল Step-3 চেল আসেব।

A: 5
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Picture: STEP 3
A: 5:

Resolution**Please write in English

1. Resolution Subject অনুযায়ী যথা�েম Resolution তািরখ িসেল� করন ও Meeting number এবং Meeting এর
িব�ািরত িলখুন।
A: 6:

Information of Representative of DG/IAU/IU **Please write in English

1. Representative অনুযায়ী Name & Designation, ID & Phone Number, Name of Institution এবং �েযাজয্ ে�ে�
ম�বয্ িলখুন।
2. Save & Next button click করেল Success messege েদখােব। OK click করেল Step-4 চেল আসেব।
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Picture: STEP 4
A: 7:

Merit List of Applicant **Please write in English

1. Name, Merit Position, Comments: নাম, েমিরট �ান এবং �েযাজয্ ে�ে� ম�বয্ িলখুন।
2. Add More: �েয়াজেন, Add More এ ি�ক কের একািধক েমিরট এর তথয্ িলখুন।

2

A: 8:

Number of Students (Alim/Fazil) Concern Subject Student (for Alim ) **Please write in English

Alim Total, Alim Subject, Fazil Total, Fazil Subject: ঘর গেলা পুরন করন।
A: 9:

Result of JDC Dakhil Alim Fazil(Pass) Kamil

1. Name of Exam, Number of Student, Year, %, Number of Student (Pass): পির�ার নাম, সবর্ েমাট ছা�,
বছর, পােশর হার কত, কয়জন চা� পাশ করল যথা�েম িলখুন।
2. Add More: �েয়াজেন, Add More এ ি�ক কের একািধক পির�ার নাম সহ আরও তথয্ িলখুন।
A: 10: Information about concern post
1. Case, Complain, Others: েকান েকস, অিভেযাগ, বা অনয্ িকছু থাকেল Yes/No িসেল� করেত পারেবন।
2. Save & Next: এই button click করেল Success messege েদখােব। OK click করেল Step-5 এ চেল যােব।

A: 11

Attachment: Step 5 এ আপনােক েমাট ২৭ িট Attachment File upload করেত হেব। (File size: Maximum 2

KB). িনেচর িচ� িট ল�য্ করন।

A: 11
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Picture: STEP 5
1. Save As Draft: Save As Draft click কেরন, তাহেল আপনার দরখা� My Applied Application Option এ জমা থাকেব।
পের েসখান েথেক Edit কের Forward করেত পারেবন।
2. Forward: এই বাটন এ ি�ক করেল দরখা� িট আপনার উধর্তন সয্ার (USEO) এর কােছ চেল যােব।

B. িব এড/ িব এম এড/ কািমল ে�ল(B AD SCALE):
এ Click িব এড ে�ল করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় pop up window open হেব।িব এড ে�ল ফরম পূরণ করেত
চাইেল িক িক করিনয় তা এখােন েদওয়া আেছ। এখন িনেচ �দিশর্ত িচে�র িনেদর্ শনা ভােলা মত পের, I Agree select
কের Apply Online button click করেত হেব।

Apply online এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় page open হেব।

B: 1

1

2

B: 1 Selection Criteria:
1. Index No: েয িশ�কেদর জনয্ B.ed scale করেবন, তার Index no select করন।
2. Load Data: Load data click করন।
Load Data Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Entry form open হেব।

B: 2
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B: 3
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B: 4
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B: 2

Teacher’s Information of Institute:

1. B ed Scale Date: িব এড ে�ল এ ি�ক কের তািরখ িনধর্ারন করেত হেব।

B: 3

Resolution:

1. Approval Resolution of B.ed scale/ BM.ed scale: এখােন Resolution date select করেত হেব।
B: 4

Attachment: Attachment File গেলা upload করেত হেব। (File size: Maximum 300 KB) Forward বাটন ি�ক

করেল আপনার দরখা� জমা হেয় যােব।
1. Save As Draft: Save As Draft click কেরন, তাহেল আপনার দরখা� My Applied Application Option এ জমা থাকেব।
পের েসখান েথেক Edit কের Forward করেত পারেবন।
2. Forward: এই বাটন এ ি�ক করেল দরখা� িট আপনার উধর্তন সয্ার (USEO) এর কােছ চেল যােব।

C. উ�তর ে�ড(HIGHER SCALE):
উ�তর ে�ড এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় pop up window open হেব।টাইম ে�ল ফরম পূরণ করেত
চাইেল িক িক করিনয় তা এখােন েদওয়া আেছ। এখন িনেচ �দিশর্ত িচে�র িনেদর্ শনা ভােলা মত পর, I Agree select
কের Apply Online button click করেত হেব।

Apply online এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় page open হেব।

C: 1
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C: 1 Selection Criteria:
1. Index No: েয িশ�ক/যােদর জনয্ �েযাজয্, তােদর জনয্ উ�তর ে�ড, তার Index no select করন।
2. Load Data: Load data click করন।

Load Data Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Entry form open হেব।

C: 2
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C: 3
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C: 2

Teacher’s Information of Institute:

1. Previous Time Scale Date: * Previous Time Scale Date এ ি�ক কের তািরখ িনধর্ারন করেত হেব।

2. Expected Pay Code: * Expected Pay Code িসেল� করন।

3. Type of Managing Committee* িসেল� করন।

C: 3 Resolution:
1. Approval Resolution of Time Scale/Experience Scale: এখােন Resolution date select করেত হেব।
C: 4

Attachment: Attachment File গেলা upload করেত হেব। (File size: Maximum 300 KB) Forward বাটন ি�ক

করেল আপনার দরখা� জমা হেয় যােব।
1. Save As Draft: Save As Draft click কেরন, তাহেল আপনার দরখা� My Applied Application Option এ জমা থাকেব।
পের েসখান েথেক Edit কের Forward করেত পারেবন।
2. Forward: এই বাটন এ ি�ক করেল দরখা� িট আপনার উধর্তন সয্ার (USEO) এর কােছ চেল যােব।

D. বদিল/পুনরায় িনেয়াগ (TRANCFER):
বদিল এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় pop up window open হেব।টাইম ে�ল ফরম পূরণ করেত চাইেল িক
িক করিনয় তা এখােন েদওয়া আেছ। এখন িনেচ �দিশর্ত িচে�র িনেদর্ শনা ভােলা মত পের, I Agree select কের Apply
Online button click করেত হেব।

Apply online এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় page open হেব।

D: 1

1

2

D: 1 Selection Criteria:
1. Index No: েয িশ�ক বা কমর্চাির বদিল হেয় আপনার �িত�ােন আসেবন, তার Index no select করন। বদিল রত
িশ�ক বা কমর্চাির ছাড়া আপনার �িত�ােনর েকান িশ�ক বা কমর্চািরর Index no এখােন পােবন না।
2. Load Data: Load data click করন।
Load Data Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Entry form open হেব।

D: 2

1

D: 3
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D: 2

Teacher’s Information of Institute:

1. Type of Managing Committee: Type of Managing Committee িনধর্ারন করেত হেব।

D: 3 Resolution:
1. Resolution Subject আনুযািয় date select করেত হেব।
2. Save As Draft: Save As Draft click কেরন, তাহেল আপনার দরখা� My Applied Application Option এ জমা থাকেব।
পের েসখান েথেক Edit কের Forward করেত পারেবন।
3. Forward: এই বাটন এ ি�ক করেল দরখা� িট আপনার উধর্তন সয্ার (USEO) এর কােছ চেল যােব।

E. পেদা�িত(PROMOTION):
পেদা�িত এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় pop up window open হেব।টাইম ে�ল ফরম পূরণ করেত চাইেল িক
িক করিনয় তা এখােন েদওয়া আেছ। এখন িনেচ �দিশর্ত িচে�র িনেদর্ শনা ভােলা মত পের, I Agree select কের Apply
Online button click করেত হেব।

Apply online এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় page open হেব।

E: 1

1

2

E: 1 Selection Criteria:
1. Index No: েয িশ�ক বা কমর্চািরেক �েমাশন িদেবন, তার Index no select করন।
2. Load Data: Load data click করন।

Load Data Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Entry form open হেব।

E: 2
1

E: 3

1

2

E: 2 Resolution:
1. Resolution Subject আনুজািয় date select করেত হেব।
E: 3

Attachment: Attachment File গেলা upload করেত হেব। (File size: Maximum 2 mega byte) Forward বাটন

ি�ক করেল আপনার দরখা� জমা হেয় যােব।
1. Save As Draft: Save As Draft click কেরন, তাহেল আপনার দরখা� My Applied Application Option এ জমা থাকেব।
পের েসখান েথেক Edit কের Forward করেত পারেবন।
2. Forward: এই বাটন এ ি�ক করেল দরখা� িট আপনার উধর্তন সয্ার (USEO) এর কােছ চেল যােব।

F. সংেশাধন(CORRECTION):
সংেশাধন এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় pop up window open হেব।টাইম ে�ল ফরম পূরণ করেত চাইেল
িক িক করিনয় তা এখােন েদওয়া আেছ। এখন িনেচ �দিশর্ত িচে�র িনেদর্ শনা ভােলা মত পের, I Agree select কের
Apply Online button click করেত হেব।

Apply online এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় page open হেব।

F: 1

1

2

F: 1 Selection Criteria:
2. Index No: েয িশ�ক বা কমর্চািরর তথয্ িঠক করেবন, তার Index no select করন।
3. Load Data: Load data click করন।
Load Data Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Entry form open হেব।

F: 2

1

2

3

F: 2 Chose Data for Correction:
1. এখােন েযই কয়টা েচক ব� িসেল� করেবন, েসই ডাটা গেলা িঠক করেত পারেবন। েযমনঃ

িসেল�

কের Applicant Name িঠক করেত পারেবন।
2. Save As Draft: Save As Draft click কেরন, তাহেল আপনার দরখা� My Applied Application Option এ জমা থাকেব।
পের েসখান েথেক Edit কের Forward করেত পারেবন।
3. Forward: এই বাটন এ ি�ক করেল দরখা� িট আপনার উধর্তন সয্ার (USEO) এর কােছ চেল যােব।

G. বেকয়া(AREEAR):
বেকয়া Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় pop up window open হেব।টাইম ে�ল ফরম পূরণ করেত চাইেল িক িক
করিনয় তা এখােন েদওয়া আেছ। এখন িনেচ �দিশর্ত িচে�র িনেদর্ শনা ভােলা মত পের, I Agree select কের Apply
Online button click করেত হেব।

Apply online এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় page open হেব।

G: 1

1

2

G: 1 Selection Criteria:
1. Index No: েয িশ�ক বা কমর্চািরর বেকয়া বািক আেছ, তার Index no select করন।
2. Load Data: Load data click করন।
Load Data Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Entry form open হেব।

G: 2

1
2
3

4

5

6

G: 2 Teacher’s Information of Institute:
1. Arrear: েমাট বেকয়া কত আেছ তার পিরমান িলখেবন। েযমনঃ আপিন ি�শ হাজার টাকা পান।

2. Arrear from Date: েকান তািরখ েথেক বেকয়া, এখান েথেক িনধর্ারন করন। েযমনঃ

3. Arrear To Date: েকান তািরখ েথেক বেকয়া, এখান েথেক িনধর্ারন করন। েযমনঃ

4. Type of Managing Committee*

5. Save As Draft: Save As Draft click কেরন, তাহেল আপনার দরখা� My Applied Application Option এ জমা
থাকেব। পের েসখান েথেক Edit কের Forward করেত পারেবন।
6. Forward: এই বাটন এ ি�ক করেল দরখা� িট আপনার উধর্তন সয্ার (USEO) এর কােছ চেল যােব।

H. ইে�� কতর্ ন(INDEX DELETE):
ইে�� কতর্ ন এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় pop up window open হেব।টাইম ে�ল ফরম পূরণ করেত
চাইেল িক িক করিনয় তা এখােন েদওয়া আেছ। এখন িনেচ �দিশর্ত িচে�র িনেদর্ শনা ভােলা মত পের, I Agree select
কের Apply Online button click করেত হেব।

Apply online এ Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় page open হেব।

H: 1

1

2

H: 1 Selection Criteria:
1. Index No: েয িশ�ক বা কমর্চাির, তার Index no select করন।
2. Load Data: Load data click করন।
Load Data Click করেল িনেচ �দিশর্ত িচে�র নয্ায় Entry form open হেব।

H: 2

1

H: 3
1

H: 2 Teacher’s Information of Institute:
1. Type of Managing Committee:

H: 3 Resolution **Please write in English
1. Resolution Date: Subject অনুযায়ী date select করেত হেব।
2. Save As Draft: Save As Draft click কেরন, তাহেল আপনার দরখা� My Applied Application Option এ জমা থাকেব।
পের েসখান েথেক Edit কের Forward করেত পারেবন।
3. Forward: এই বাটন এ ি�ক করেল দরখা� িট আপনার উধর্তন সয্ার (USEO) এর কােছ চেল যােব।

2. My Applied Application
আপিন েযই Application গেলা Send করেবন, েসগেলা এই My Applied Application option এ জমা থাকেব। িনেচর
িচ� িট ল�য্ করন।

1

SEARCH

1. Application Type: Select কের search button click করেল application type অনুজািয় তথয্ পােবন।

3. Employee List
Employee list এ আপনার �িত�ােনর সব কমর্চািরেদর তথয্ পাওয়া যােব। িনেচর িচ� িট ল�য্ করন।

1

1. Index no িলেখ search করা যােব।
2. Is Mpo অনুজািয় search করা যােব।

2

SEARCH

