
  



 

ELECTRONIC TEACHERS INFORMATION FORM (eTIF) তথ  আপেলােডর 

িনয়মাবলী 

িত ান ধােনর কাজ 

তথ  আপেলােডর পূেব অধীন  সকল িশ কগেণর পাসেপ াট সাইজ র ীণ ছিব তেল 
ক উটার-এ সংর ণ করেত হেব । 

 ঢাকা িশ ােবােডর ওেয়বসাইট (www.dhakaeducationboard.gov.bd) Visit ক ন। 
 বােডর ওেয়বসাইেটর Home Page এর eTIF Button এ Click করেল LOGIN Page পাওয়া 

যােব। 

 

 

 

 

 

 

 

 LOGIN PAGE এ আপনার INSTITUTE এর EIIN এবং বাড থেক ইিতপূেব পাওয়া PASSWORD 
TYPE কের Sign In ক ন । 

 Dashboard এর eTIF মনু র Create Teachers এ Click করেল Electronic Teacher Information 
Form পাওয়া যােব। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Number, Email, Password এবং Joining Date Fill-Up করেবন। 
 Form এর Joining Date  (YYYY-MM-DD) Format এ িলখেত হেব। 
 সব িন  ছয় অক্ষর িবিশ  (অ র/সংখ া বা উভয়)Password িদেয় Save Button এ Click 

ক ন। 
 ইিতমেধ  Teacher's ID িফ টেত য়ং য়ভােব ID তির হেয়েছ, INSTITUTE ধান 

password ও ID গাপনীয়তার সােথ সংর ণ করেবন এবং সংি  িশ কেক তার (eTIF) 
পূরেণর জন  সরবরাহ করেবন এবং জাতীয় র পূণ িশ কবৃে র তেথ র িনরাপ ার 
সােথ গাপনীয়তার সােথ সংর ণ করার জন  তািগদ দান করেবন। 

 

 

 

 

 

 

 তথ  আপেলাড শষ হেল উপের ডানপােশ Sign out মনু েত Click কের স  করেত 
হেব। 

িশ কগণ যভােব eTIF এ তথ  পূরণ করেবন ( িত ান ধানেকও এভােব তথ  
পূরণ করেত হেব)   

 ঢাকা িশ ােবােডর ওেয়বসাইট (www.dhakaeducationboard.gov.bd) Visit  ক ন। 
 বােডর ওেয়বসাইেটর Home page এর eTIF, Button এ Click করেল eTIF LOGIN Page 

পাওয়া যােব 
 eTIF Login Page এ িত ান ধান কতৃক দও Teacher Id ও গাপনীয় Password Type 

কের login করেল Electronic Teacher Information Form Page এ Personal Information, 
Education Information এবং Experience মনু  পাওয়া যােব। 



 

 Personal Information মনু র View/Edit, Educational Information এবং Experience 
মনু র এর View/Add New এ Click কের েয়াজনীয় তথ  দখা, সংেশাধন এবং সংযু  
করা যােব। 

 From এর  Date েলা (YYYY-MM-DD) Format এ িলখেত হেব। 
 তথ  পূরণ শষ হেল Save/Update Button এ  Logout মনু েত Click কের স  করেত 

হেব। 

তথ  আপেলাড সং া  েয়াজেন ফান ক ন : 

01711-959154 01745388375 01621-591656 01711-909061 01716-079311 
01746-921283 01756527777 01912-214182 01711-901095 01720-589535 
01198-049176 01865105935 01912-569680 01714-808997 01716-218399 
01921-322064 01918-809131 01716-383795   

 

িবেশষ কািরগির েয়াজেনঃ 

01724-399353 01718-853110 01716-787787 01711-988112 
 


