ONLINE TEACHERS PROFILE (OTP) ৈতিরর িনয়মাবলী
�িত�ান �ধান এর অংশ
( �িত�ান �ধান

OTP পূরেণর জনয্ সকল িশ�ক ও িশি�কাগেণর

েমাবাইল

ন�র ও পাসেপাটর্ সাইজ রি�ন ছি Digital Camera এর মাধয্েম ত ুেলComputer এ
সংর�ণ করেবন )
১। যেশার েবােডর্র ওেয়ব সাইট(www.jessoreboard.gov.bd) এ Login

করন

২। ওেয়ব সাইেটর �থম পাতায় OEMS Button এ Click করেল OEMS LOGIN

Page পাওয়া

যােব।
৩। OEMS LOGIN PAGE এ LOGIN TYPE েথেক INSTITUTE এ CLICK করেল INSTIUTE LOGIN
PAGE পাওয়া যােব ।
৪। INSTITUTE LOGIN PAGE এ আপনার INSTITUTE এর EIIN এবং েবাডর্ েথেক ইিতপূেবর্  পাওয়
PASSWORD TYPE কের LOGIN করন।
৫। Dashboard এ OTP Administrator এর িনেচ CREATE এ Click করেল ADD TEACHER Page
পাওয়া যােব ।
৬। ADD TEACHER Page িটেত INSTITUTE �ধান েগাপনীয়তা বজায়
NAME িলেখ

েরেখ �েতয্ক িশ�েকর

Designation Select করেবন ।

**[েবােডর্র অনুেমািদত�িত�ােন

সরকারী িবিধ েমাতােবক িনেয়াগ�া� িশ�কগন(চু ি�িভিত্ত

ও খ�কালীন িশ�ক বয্িত) OTP এর আওতাভু � হেবন ]
**[ OTP েত পূরণকৃ ত সকল �কার Information এর দায় দািয়� �িত�ান �ধােনর ]

[নাম পূরণ করার উদাহরণ ◌ঃ
** ABU SARAF HIZBUL KADER SADEK নােমর �থম শ�

ABU হেব First Name এবং সবর্েশষ

শ� SADEK হেব Last Name, মেধয্র বাকী অং(SHARAF HIZBUL KADER) Middle Name
হেব।
** FOYSAL OSMANI নােমর �থম শ� FOYSAL, First Name এবং েশষ শ� OSMANI, Last
Name হেব, এ ে�ে� Middle Name ফাঁকা

থাকেব ।

** এক শ� িবিশ� নােমর ে�ে� ( েযমন-KAMRUZZAMAN) শধুFirst Name �েযাজয্ হেব]

৭। সবর্িন� ছয় অ�/সংখয্া িবিশ� বা উভয়( Alphanumeric Character/String ) Type
কের Password িদেয়

Save Button এ click করন

৮। ইিতমেধয্Teacher ID িফ�িটেত �য়ংি�য়ভােব অিভ� ID ৈতির
password ও ID েগাপনীয়তার সােথ সংর�ণ করেবন
পূরেণর

হেয়েছ, Institute

�ধান

এবং সংি�� িশ�কেক তার OTP Form

জনয্ সরবরাহ করেবন

৯। Screen এর উপের ডান পােশ লাল

িচ� এর POWER Button এ click কের Logout

করেবন।

িশ�ক/িশি�কা েযভােব OTP পূরণ করেবন
১। যেশার েবােডর্ ওেয়ব সাইট (www.jessoreboard.gov.bd) এ Login

করন

২। ওেয়ব সাইট এর �থম পাতায় OEMS Button এ Click করেল OEMS LOGIN

Page

পাওয়া যােব।
৩। OEMS LOGIN PAGE এ LOGIN TYPE েথেক

OTP Click করেল Online Teacher

Profile(OTP) Login Page পাওয়া যােব ।
৪। OTP Login Page এ Institute �ধান �দত্Teacher Id ও Password Type কের
login করেল Online Teacher Profile Page-এ Personal Information, Educational Information
ও Experience েমনুয্ পাওয়া যােব 
৫। Personal Information েমনুয্র িনেচEDIT, Educational Information এবং Experience এর
সবর্িনেচAdd New Button- এ Click কের Form এর অবিশ� Field গেলাEntry করেত হেব।
৬। িবিভ�

Form এর Date গেলা(YYYY-MM-DD) Format এ িলখেত হেব।

Help Line :
A-01711-988112, B-01724-399353, C-01726-902553,
D-01718-853110,E-01715-084584, F-01716-787787

