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বাাংলাদেশ শশক্ষাতথ্য ও পশিসাংখ্যান ব্যুদিা (ব্যানদবইস) 

wkÿv cÖwZôvb evwl©K Rwic 2020 (Education Institution Annual Survey) Gi Z_¨QK c~iY 

wb‡`©wkKv 
1| cÖ_‡g কম্পিউটারেে Browser (Mozila Firefox, Google Chrome) G cÖ‡ek Kiæb| 
2| ব্রাউজারে www.banbeis.gov.bd Website G cÖ‡ek Kiæb | 

3| Avcbvi mvg‡b বাাংলারেশ ম্পশক্ষাতথ্য ও পম্পেসাংখ্যান ব্যুরো (ব্যানরবইস) এে মূল পৃষ্ঠা cÖ`wk©Z n‡e| 

4| Gevi শনদেি ছশবি শনদে েশনা অনুযায়ী মেনুবাি মেদে                                  মেনুি সার্ োি/শবেল্প 

সার্ োদিি োধ্যদে প্রদবশ েরুন। উদেখ্য সার্ োদিি োধ্যদে log in এ সেস্যা হদল শবেল্প সার্ োদিি 

োধ্যদে প্রদবশ েিদত হদব। 

 

 
5| সার্ োি/শবেল্প সার্ োদি ম্পিক কোে পে ম্পনরেে মত Sign in Page cÖ`wk©Z n‡e| GLv‡b *BDRvi 

AvBwW e· G Avcbvi cÖwZôv‡bi BAvBAvBGb (EIIN): …………………. wjLyb Ges 

*পাসওয়ার্ ড e‡· 532688 wjLyb Ges  evUb G Click Kiæb| 
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6| সফলভারব লগইন হরল তথ্যছরকে মূল পৃষ্ঠা আসরব। আপম্পন সঠিকভারব আপনাে প্রম্পতষ্ঠারন প্ররবশ করেরছন 

ম্পক না তা ম্পনম্পিত হওয়াে জন্য ম্পনরেে ছম্পবে মত উপরেে র্ান ককানায় প্রেম্পশ ডত প্রম্পতষ্ঠারনে নারমে সারে আপনাে 

প্রম্পতষ্ঠারনে নাম ম্পমম্পলরয় ম্পনন। 

 
7| Gevi Ôwkÿv Rwic 2020 Gi Z_¨QK c~iYÕ As‡k Click Kiæb| 

 
৮|  Avcbvi wek¦we`¨vj‡q cÖ‡ek Kivi ci ম্পনরে cÖ`wk©Z bgybv সাদৃশ্য cÖkœgvjvi cÖ_g পৃষ্ঠা cÖ`wk©Z n‡e| 

BDwbqb, ‡gŠRv, _vbv BZ¨vw` cwieZ©‡bi †ÿ‡Î bZzb BDwbqb, bZzb †gŠRv, bZzb _vbv Gi N‡i 
wjLyb| cÖ_g পৃষ্ঠাি cÖkœ¸‡jv h_vh_fv‡e c~iY Kiæb| cÖwZwU cÖ‡kœi e‡· cÖ‡e‡ki Rb¨ Tab 

button ম্পিক Kiæb|  

 
 
 

9| cÖ_g Page G cÖ‡hvR¨ ‡WUvmg~n Update Kiv সম্পন্ন n‡j ফেরমে bx‡Pi w`‡K 

প্রেম্পশ ডত বাটন G Click Kiæb। Click Gi c~‡e© fvjfv‡e †`Lyb mKj cÖ‡kœi DËi 

mwVKfv‡e †`qv n‡q‡Q wK bv| 

 
10|  Z_¨ msiÿ‡Yi Rb¨ eªvDRvi Avcbvi KvQ †_‡K AbygwZ MÖn‡Yi Rb¨ wb‡¤œi gZ Kbdv‡g©kb WvqvjM 

e· cÖ`k©b Ki‡e| তথ্য সাংদশাধদনি প্রদয়াজন হদল Cancel বাটদন শিে েরুন। সঠিে হদল 

 evU‡b wK¬K Kiæb|  
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11| Z_¨ mdjfv‡e msiw¶Z n‡j wb‡¤œi gZ Qwe Avm‡e| GLb  G Click Kiæb | 

পিবতী পৃষ্ঠাি Z_¨ শনেরূদপ cÖ`wk©Z n‡e|  
 

 
12|  GLb c~‡e©i b¨vq GB পৃষ্ঠাি Z_¨mg~n c~iY Kiæb| Z_¨ c~iY Kivi ci Z_¨ msiÿ‡Yi Rb¨ wb‡P 

cÖ`wk©Z evUb G wK¬K Kiæb Ges 10 bs wb‡ ©̀kbv AbymiY Kiæb|  
 

13| GKB c×wZ‡Z me©‡kl c„ôv ch©šÍ †h‡Z n‡e Ges cÖwZ পৃষ্ঠাি Z_¨ c~i‡Yi ci msiÿ‡Yi Rb¨ 9 Ges 

10 bs wb‡`©kbv AbymiY Ki‡Z n‡e|   

14|     প্রেে পাতাি প্রশ্ন নাং ১.৯.১, ৩য় পাতাি প্রশ্ন নাং ৩.১, ৪ে ে পাতাি প্রশ্ন নাং ৩.২, ৬ষ্ঠ পাতাি প্রশ্ন নাং ৪.১ 

এবাং ৭ে পাতাি প্রশ্ন নাং ৪.২ এি তথ্য পূিদেি জন্য প্রদয়াজদন উশেশিত প্রশ্নসমূদহ প্রেশশ েত Row এি 

শনদে োঝিাদন  Add More Button  এ শিে েদি প্রদয়াজনীয় Row ততশি েদি Data Insert 

েরুন। 

1৫| Avcbvi cÖwZôv‡bi Data Gw›Uªi KvR mgvß n‡j wcÖ›U Kivi Rb¨ me©‡kl c„ôvi bx‡চ                                  

evUb এিপি Ctrl+P মেদপ শপ্রন্ট ডায়ালগ বক্স মেদে শপ্রদন্ট Click েরুন। এিান মেদে  mKj c„ôv GK 

mv‡_ wcÖ›U Kiv hv‡e| Awdwmqvj WKz‡g›U wnmv‡e cÖwZwU c„ôv wcÖ›U K‡i msi¶Y Kiæb| 

১৬। তথ্যছক পূেণ Kivi mgq †Kvb KviYekZ we ỳ¨r P‡j †M‡j A_ev AvswkK Data Gw›Uª Kiv _vK‡j 

cybivq mvBb Bb পাতায় ম্পগরয় BAvBAvBGb (EIIN) b¤^i Ges Password: 532688 w`‡q মূল 

তথ্যছরকে পৃষ্ঠায় cÖ‡ek Ki‡Z n‡e|  

১৭।  সকল তথ্য সঠিকভারব পূেণ কো হরল Submit Button এ ম্পিক করুন।  

১৮।     তথ্য Submit হরল উপরেে বাম ককানায় Sign out Button এ ম্পিক করে কবে হরয় যারবন। 

১৯।    শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনি নাে বাাংলায় পূিদেি মক্ষদে অভ্র শে-মবাড ে এবাং শনদোষ ফন্ট ব্যবহাি েরুন। 
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২০। wkÿv cÖwZôvb evwl©K Rwic ২০২০ এি তথ্যছে পূিদে মোন mn‡hvwMZv ev civg‡k©i Rb¨ †hvMv‡hvM Kiæb: 

নাং নাে পেশব মটশলদফান নম্বি মোবাইল নম্বি 

১। জনাব মোোঃ িান জাহান আলী মেশাশলস্ট (পশিসাংখ্যান) 02 55152103 01552459071 

২। জনাব এস. এে োেরুল হাসান পশিসাংখ্যান অশফসাি 02 55152115 01552339231 

৩। জনাব শাহীনা সুলতানা পশিসাংখ্যান অশফসাি ০২ ৫৫১৫২১১৪ ০১৯১১৯৮৯১৩৭ 

৪। জনাব মোহাম্মে ফিরুল হাসান পশিসাংখ্যান অশফসাি ০২ ৫৫১৫২১১৬ ০১৭১২৫৫৫৪৬৯ 

৫। জনাব নূি মোহাম্মে পশিসাংখ্যান অশফসাি  ০১৭১০৪৮০৯৯২ 

৬। জনাব মোহাোঃ তশিকুল ইসলাে সহ. পশিসাংখ্যান অশফসাি  01817095377 

 জশিপ োয েক্রে সাশব েেতোিশে েিদবন জনাব মশি মোোঃ আলেগীি, শেফ, পশিসাংখ্যান শবর্াগ। মফান: 02 55151815, 

ম োবোইল: 01711576333 

 

info@banbeis.gov.bd 

 

 

২৩। Software msµvšÍ RwUjZvq civg‡k©i Rb¨ †hvMv‡hvM Kiæb- 

µwgK bs bvg c`we ‡gvevBj b¤^i 
1| জনোব ‡K,Gg nvmvbyjøvn gvngy` ‡cÖvMÖvgvi 01914890508 

2| জনোব ‡gvt wgRvbyi ingvb ‡cÖvMÖvgvi 01911035297 

3| জনোব myRb P›`ª `vm mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 01936583856 

4| জনোব ‡gvt BdwZqvi Avjg mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 01571737033 

5| জনোব ‡gvt dR‡j iveŸx mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 01924217947 

6| জনোব ‡gvt wjqvR gvngy` wjgb mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 01723207577 
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