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(এটি সদ্য নিয়েোগপ্রোপ্ত সরকোরী প্রোথনিক নিদ্যোলয়ের সহকোরী নিক্ষকয়ের জন্য) 

পূি ব প্রস্তুনি:  

১. জোিীয় পনরচেপত্র। 

২. মিোিোইল ম োি িম্বর। 

৩. মিিি নির্ বোরণ সংক্রোন্ত অন স আয়েি এিং আনুসংনগক সকল কোগজপত্র যথো, নিয়যো়গ, িেলী, টোইিয়েল, নসয়লকিি মেড, উচ্চির মেড, মিিি 

পুিঃনির্ বোরণ প্রভৃনি সংক্রোন্ত অন স আয়েয়ির স ট কনপ (নপনডএ /য়জনপইনজ  রয়িয়ট)। 

৪. িতুি নিয়যো়য়গর মক্ষয়ত্র নিক্ষোগি সিে, মযোগেোিপত্র, স্বোস্থ্যগি সিে ইিযোনের স ট কনপ (নপনডএ /য়জনপইনজ  রয়িয়ট)। 

৫. চলিোি এিং িতুি নিয়যো়গ ব্যিীি অন্যোন্য মিিি নির্ বোরয়ণর জন্য ০১/০৭/২০১৫ িোনরয়ের মিিি নির্ বোরণ ‘মেনরন য়কিি িম্বর। 

৬. নপ্রন্ট করোর ব্যিস্থ্ো। 

 

 

র্োপ ১- https://ibas.finance.gov.bd/ibas2/Fixation ওয়েি সোইয়ট প্রয়িি করুি। 

র্োপ ২-  স্বোগি মপইয়জর নিয়িষ সিকবিো ও পূি ব প্রস্তুনি পয়ে “পরিিী র্োপ” এ click করুি। 

 

 

র্োপ ৩- জরুরী নিয়ে বিিোটি েোয়লোেোয়ি পয়ে বুয়ে নিি এিং নিণ আসয়ল “আনি নপ্রন্ট নিয়য়নি, পয়ড়নি এিং বুয়েনি” মি টিক নচহ্ন নেয়ে “পরিিী” 

এ click করুি। 

 

 

 

https://ibas.finance.gov.bd/ibas2/Fixation
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র্োপ ৪- “িতুি নিয়েোগ” এ click করুি। 

 

 

র্োপ ৫- “Information” window এ “হযাঁ” click করুি। 

 

 

র্োপ ৬- “আপনি নিয়ের এ কযোটোগনরর অন্তর্ভ বক্ত িো নিি বোচি করুি” window-এ “মিসোিনরক”এ click করুি। 

 

 

র্োপ ৭- “অিলোইি মিিি নির্ বোরণী লগইি” এ আপিোর NID, জন্মিোনরে, মিোিোইল িম্বর প্রেোি করুি এিং িীয়ি প্রেনি বর capture code 

টি নলয়ে “Login” এ click করুি। 

 



3 

C:\Users\KA\Desktop\Fixation-Ruhul amin shapan\Finalনিজেই করুি অিলাইজি বেতি নির্ধারণী.docx 

 

র্োপ ৮- “পরিিী র্োয়প লগইি এর জন্য আপিোর মিোিোইয়ল মপ্রনরি ৪ সংখ্যোর মেনরন য়কিি িং এনি নেয়ি হয়ি ” OK মি click করুি। 

 

 

র্োপ ৯- প্রয়েে মিোিোইল িম্বয়র একটি sms এর িোধ্যয়ি ৪ সংখ্যোর একটি মেনরন য়কিি মকোডটি উয়েনেি িীয়ি Type কয়র “validate” 

এ click করুি। 

 

 

র্োপ-১০  এিোর িীয়চর িথ্যগুয়লো িিয়যোগ নেয়ে পয়ে িোরপর পূরণ করুিঃ র্োপগুয়লো পয বোেক্রয়ি মেেো হয়লোঃ 

 ০১. “নহসোিরক্ষণ কোয বোলে”  - “উপয়জলো নহসোিরক্ষণ কি বকিবোর কোয বোলে” select করুি। 

 নিেোগ-, মজলো-, নহসোিরক্ষণ কোয বোলে- (এেোয়ি আপিোর উপয়জলো) িথ্যগুয়লো Top down মিন্য মথয়ক select করুি। 

 (য়যিিঃ নিেোগ- নসয়লট, মজলো- সুিোিগঞ্জ, নহসোিরক্ষণ কোয বোলে- িোয়হরপুর) 

 

 ০২, সোর্োরণ িথ্যঃ  

ক) জোিীয ়পনরচয়পত্র (এিআইনড) িম্বর : (এই ঘরটি লগইি করোর সিে প্রয়েে NID দ্বোরো পূরণ করো থোকয়ি।) 

ে) কি বচোরীর িোি (িোংলো) : (আপিোর িোি  (িোংলোে) সোটি বন য়কয়ট মযিি উয়েে আয়ি) 

গ) কি বচোরীর িোি (ইংয়রজী) : (আপিোর িোি  (ইংয়রজী)– সোটি বন য়কয়ট মযিি উয়েে আয়ি) 

ঘ) জন্ম িোনরে : (এই ঘরটি লগইি করোর সিে প্রয়েে জন্ম িোনরে দ্বোরো পূরণ করো থোকয়ি।) 

ঙ) মিোিোইল ম োি িম্বর :  (এই ঘরটি লগইি করোর সিে প্রয়েে মিোিোইল ম োি িম্বর দ্বোরো পূরণ করো থোকয়ি।) 

চ) ই-য়িইল : (আপিোর ই-য়িইল) 

 

 ০৩. নিয়েোগ সংক্রোন্ত িথ্যঃ 

ক) নিয়যো়গ আয়েি িম্বর: (নিয়েোগ আয়েয়ির স্মোরক িং) 

ে) নিয়যো়গপয়ত্রর িোনরে (dd/mm/yyyy) : (নিয়েোগ আয়েয়ির িোনরে) 

**গ) নিয়যো়গ আয়েয়ির প্রনিনলনপ (নপনডএ  /য়জনপইনজ) : িতুি নিয়যো়য়গর আয়েয়ির কনপ আপয়লোড করয়ি এেোয়ি নিক করুি 

ঘ) মযোগেোয়ির িোনরে (dd/mm/yyyy) : মযোগেোয়ির িোনরে 

ঙ) কযোডোয়রর িোি (প্রয়যোজয মক্ষয়ত্র) : (প্রয়যোজয মক্ষয়ত্র) : 

চ) পনরনচনি িম্বর (প্রয়যোজয মক্ষয়ত্র) : (প্রয়যোজয মক্ষয়ত্র) : 

ি) িন্ত্রণোলয/়নিেোগ : প্রোথনিক ও গণনিক্ষো িন্ত্রণোলে 

জ) অনর্েপ্তর/পনরেপ্তর : প্রোথনিক নিক্ষো অনর্েপ্তর 

ে) অর্স্তি অন স/অপোয়রিিোল গ্রুপ : সরকোনর প্রোথনিক নিদ্যোলে 

নিেোগ : (আপিোর নিেোগ, মযিি- নসয়লট) 

মজ়লো : (আপিোর মজলো, মযিি- সুিোিগঞ্জ) 

উপয়জ়লো : (আপিোর উপয়জলো, মযিি- িোয়হরপুর) 

ঞ) িোঠ পয বোয়য় অন স/অপোয়রিিোল ইউনিট : (আপিোর মযোগেোিকৃি প্রোথনিক নিদ্যোলে) 

ঠ) মযোগেোয়ির িোনরয়ে পেিীঃ সহকোরী নিক্ষক 

 

https://ibas.finance.gov.bd/ibas2/fixation/pfemp/NewEmp
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০৪। মিিি নির্ বোরণ সংক্রোন্ত িথ্যঃ 

ক। মযোগেোয়ির িোনরয়ে মেড/ মিিিয়েলঃ (সহকোরী নিক্ষয়কর মক্ষয়ত্র) মেড- ১৫: ৯৭০০-২৩৪৯০ 

ে। অনিনরক্ত ইিনক্রয়িন্ট প্রোপ্য নকিো (হযাঁ/ িো): িো 

 

 

**গ) নিয়যো়গ আয়েয়ির প্রনিনলনপ (নপনডএ  /য়জনপইনজ) : িতুি নিয়য়োয়গর আয়েয়ির কনপ আপয়লোড করয়ি এেোয়ি নিক করুি 

“িতুি নিয়যো়য়গর আয়েয়ির কনপ আপয়লোড করয়ি এেোয়ি নিক করুি” click কয়রঃ 

 িতুি নিয়েোয়গর প্রনিনলনপ 

 মযোগেোয়ির প্রনিনলনপ 

 স্বোস্থ্যগি সিয়ের প্রনিনলনপ 

 নিক্ষোগি সিয়ের প্রনিনলনপ 

 মুনক্তয়যোদ্ধো সিয়ের প্রনিনলনপ 

 অন্যোন্য 

এইগুয়লো PC মথয়ক Brows কয়র  প্রনিটি  োইল Select করুি এিং “Upload” িোটয়ি click করুি। 

 

 

https://ibas.finance.gov.bd/ibas2/fixation/pfemp/NewEmp
https://ibas.finance.gov.bd/ibas2/fixation/pfemp/NewEmp
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 সকল িথ্যনেয়ে  রিটি পূরয়ণর পর “েসেো মেখুি” এ click করুি। 

 

র্োপ ১১- যনে সি িথ্য সঠিক হে িোহয়ল “েোনেল করুি”এ click করুি, অন্যথোে মকোি িথ্য সংয়িোর্য়ির প্রয়েোজি থোকয়ল “সংয়িোর্ি করুি” এ 

click করুি। িয়ি রোেয়িি, একিোর িথ্য েোনেল করোর পর আর আপনি িথ্য সংয়িোর্য়ির সুয়যোগ পোয়িি িো। এই মক্ষয়ত্র উপয়জলো 

নহসোিরক্ষণ কোয বোলয়ে মযোগোয়যোগ করয়ি হয়ি। 

 

র্োপ ১২- েোনেল করোর পর িথ্যটি উপয়র িোিপোয়বব print িোটয়ি click কয়র িথ্যটি নপ্রন্ট কয়র নিি। 

 

 িয়ি রোেয়িি, এটি একটি গুরুত্বপুণ ব নিষে, িোই মকৌতুহলিিিঃ এেোয়ি অযথো মকোি এনি নেয়িি িো। 
 

আিো কনর এটি আপিোর উপকোয়র আসয়ি। সকয়লর সুস্থ্িো ও সি বোঙ্গীি িঙ্গল কোিিো করনি। 

 

 

  

 র্ন্যিোেোয়ন্ত 

 মিোহোম্মে রুহুল আিীি স্বপি 

 সহকোরী নিক্ষক 

 ঘোগটিেো সরকোনর প্রোথনিক নিদ্যোলে 

 িোনহরপুর, সুিোিগঞ্জ। 

 r.a.shapan@gmail.com 

 fb/Lu.Shapan 

mailto:r.a.shapan@gmail.com

