
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

gva¨wgK I D”P wkÿv wefvM 

wkÿv gš¿Yvjq  

evsjv‡`k wkÿvZ_¨ I cwimsL¨vb ey¨‡iv (e¨vb‡eBm) 

1 Rwni ivqnvb †ivW (cjvkx-bxj‡ÿZ), XvKv-1205| 

website : www.banbeis.gov.bd   e-mail: info@banbeis.gov.bd 
 

AbjvB‡b EIIN Gi Rb¨ Av‡e`b dig c‚i‡Y KiYxq 

(1) AbjvBb EIIN Av‡e`b dig c‚i‡Yi c‚‡e© wk¶v cÖwZôv‡bi Qwe Scan Kiæb, Qwei †iRz‡jkb m‡e©v”P 

1024 x 1024 pixel Ges .jpg di‡g‡U n‡Z n‡e|  

(2) wk¶v gš¿Yvj‡qi cvV`v‡bi m¤§wZcÎ, wk¶v ‡evW© KZ©…K cvV`v‡bi AbzgwZc‡Îi Kwc, gnvcwiPvjK 

e¨vb‡eBm eivei EIIN Gi Rb¨ Av‡e`‡bi Kwc Avjv`v Avjv`v dvB‡j .pdf di‡g‡U Scan Ki‡Z n‡e| 

(3) e¨vb‡eBm Rwi‡ci Z_¨ QK c‚iY Kivi ci Zv‡Z mswkøó Dc‡Rjv gva¨wgK wk¶v Awdmvi Ges †Rjv wk¶v 

Awdmv‡ii cÖwZ¯^v¶i MÖnY K‡i m¤ú‚Y© dig .pdf di‡g‡U 1wU dvB‡j Scan Ki‡Z n‡e| dvB‡ji mvBR 

†Kvb Ae ’̄v‡ZB 5 MB Gi †ekx n‡e bv| 

(4) cÖwZôvbwUi Pvi w`‡Ki 4wU mgRvZxq wk¶v cÖwZôv‡bi EIIN, cÖwZôv‡bi m‡½ ‚̀iZ¡ I w`K | msMÖn K‡i 

AbjvB‡b Gw›UªÖ Ki‡Z n‡e|  

(5) cÖwZôv‡bi A¶vsk I Ö̀vwNgvsk msMÖn K‡i AbjvBb G Gw›UªÖ Ki‡Z n‡e| G‡¶‡Î cieZ©x c…ôvq we Í̄vwiZ 

eb©bv AbymiY Ki‡Z n‡e| 

(6) AbjvBb EIIN dig c‚iY K‡i Av‡e`b I KvMRcÎ www.banbeis.gov.bd Gi g‡a¨ AbjvBb EIIN 

G mvewgU Ki‡Z n‡e| Av‡e`b mvewgU nIqvi m‡½ m‡½ cÖwZôv‡bi ‡gvevBj b¤̂‡i SMS gva¨‡g UÖvwKs 

b¤̂i I cvmIqvW© P‡j hv‡e| ciewZ©‡Z AbjvB‡b UÖvwKs b¤̂i I cvmIqvW© w`‡q Av‡e`‡bi Ae ’̄vb Rvbv 

hv‡e| 

(7) Av‡e`‡bi Ae ’̄v Rvb‡Z Ges EIIN mb` msMÖn Kivi Rb¨ UÖvwKs b¤̂i I cvmIqvW© msi¶Y Ki‡Z n‡e| 

(8) P‚ovšÍ Aby‡gv`‡bi ci czbivq EIIN mn ‡gvevB‡j SMS hv‡e| www.banbeis.gov.bd mvB‡U 

AbjvBb EIIN G Click Ki‡Z n‡e| Institute Tracking Menu †Z click K‡i c‚‡e© †cÖwiZ UªvwKs 

b¤̂i I cvmIqvW© w`‡q EIIN mb` wcÖ›U Kiv hv‡e| 

(9) G wel‡q mswkøó Dc‡Rjv gva¨wgK wk¶v Awdmvi I UITRCE Gi mnKvix ‡cÖvMÖvgv‡ii mn‡hvwMZv cvIqv 

hv‡e| 

Av‡e`bK…Z `iLv¯Í Avcbvi cÖwZôv‡bi †gvevB‡j †diZ evZ©v †M‡j Kibxqt 

 www.banbeis.gov.bd mvB‡U AbjvBb EIIN G Click Ki‡Z n‡e| Institute Tracking Menu 

†Z Click K‡i c~‡e©i †cÖwiZ UªvwKs b¤̂i I cvmIqvW© w`‡q cÖ‡ek Kiæb| Dc‡i Wvb †Kvbvq EDIT evU‡b 

Click K‡i cÖ‡qvRbxq KvR †kl K‡i Submit evU‡b Click Kiæb| 

wet Ö̀t ¯Ẑš¿ Ge‡Z`vqx gv Ö̀vmv, ¯Ẑš¿ KvwiMwi wk¶v cÖwZôvb †ewmK 360 N›Uvi †UÖwbs †m›Uvi I Bswjk wgwWqvg  

¯‹z‡ji EIIN cÖ`vb Kiv nq bv| 

http://www.banbeis.gov.bd/
mailto:info@banbeis.gov.bd


নতুন শিক্ষা প্রশিষ্ঠাননর EIIN এর জন্য Latitude এবং Longitude শন িণয়: 

 

প্রথনে আপনার প্রশিষ্ঠাননর োনের োঝখানন বা খখালা জায়গায় দাড়ান। োে শ ংবা খখালা জায়গা না থা নল 

প্রশিষ্ঠাননর ছানদ দাড়ানি হনব > আপনার স্মার্ ি খ ানটির খোবাইল ডার্া চালু  রুন > আপনার খোবাইনলর 

খলান িন অপিনটি চালু আনছ শ না খদনখ শনন। চাল না থা নল চালু  র শনন > গুগুল ম্যাপ অযাপ টিনি শি   নর  

অনপক্ষা  রুন > গুগুল ম্যাপ এ আপনার প্রশিষ্ঠাননর অবস্থান খদখানব,শচত্র-১ এর ন্যায়  িীর শচশিি (খগাল খছার্ 

নীল রং এর বৃত্ত)> এরপর শচত্র-১ এর ন্যায় আপনার খোবাইনলর নীল রনের বৃত্তটিনি চাপ শদনল আপনার প্রশিষ্ঠাননর 

অবস্থান আনরা শন নর্ খদখানব  > এরপর নীল রং এর খগাল অবস্থানন (শচত্র-২ এর িীর শচিযুক্ত স্থানন) চাপ শদনয় 

২-৩ খেন ন্ড ধনর রাখুন > খোবাইল এর উপনর গুগুল ম্যাপে এ  োচ ি অপিনন (শচত্র-২ এর  উপনর বক্স এর ন্যায় 

ো ি  রা)  ো(,) শদনয়পৃথ   রা  দুইটি োন আেনব >োন দুু্ইটি শলনখ রাখুন অথবা স্ক্রীন ের্ শদনয় ছশব তুনল 

রাখুন>এই দুইটি োন আপনার প্রশিষ্ঠাননর খ ৌগশল  অবস্থান (অক্ষাংি ও দ্রাশিোংি )।  প্রশিষ্ঠাননর শবশ ন্ন 

দাপ্তশর   ানজ এ োন দুটি ব্যবহানরর জন্য েংরক্ষণ  রুন। ব্যাননবইে EIIN প্রাশপ্তর  ানজ ব্যবহৃি Software 

এ  Latitud শলশখি স্থানন  ো(,) শদনয় পৃথ  কৃি োননর প্রথে অংিটি শলখুন longitude এ শিিীয় অংিটি 

শলখুন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                               

উদাহরণ   
শচত্র-১  শচত্র-২  


