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ইউজার ম্যানুয়ালা  নির্দেনিকা-  পার্েন্যা  ইিফরর্ম্িি ম্যার্িজর্ম্ন্ট নর্র্েম্ 

শিক্ষা প্রক ৌিল অশিদপ্তর 

উপস্থাপিাল স্পাইডার আইনট ন নম্র্ডট 
  



 পার্েন্যা  ইিফরর্ম্িি ম্যার্িজর্ম্ন্ট নর্র্ের্ম্র url= http://bdspiderit.com/eduhrm 
 যনদ আপনি িতুি ইউজার হি  তাহর্  ররনজর্েিি করুি।  র্ফটওলার ব্যব্হার করর্ত আপিার্ক 

অনুয়ার্ম্াদর্ির জন্য অর্পক্ষা করর্ত হর্ব্।  
 

 

 
 কততেপক্ষ অনুয়ার্ম্াদি নদর্  ইউজার এব্ং পার্ওলোড ব্যাব্হার কর্র  গ ইি করুি।  
  গইি র্াকর্র্র্ফ ু হর্  রদখা যার্ব্ 

 

 
 

নর্নরলা  অনুয়ার্ার্র প্রনতটা ফরর্ম্ তথ্য নদর্ত হর্ব্।  র্াব্নম্ট ব্াটর্ি নিক করর্  তথ্য রর্ভ হর্ব্।  
 ব্যানিগত তথ্য 

o র্াধারণ তথ্য- >র্াধারণ তথ্য রদওলার পর একটা আইনড ততনর হর্ব্ অর্টার্ম্নটকভার্ব্।  আইনডটা 
র্ংরক্ষণ করর্ত হর্ব্।  ছল  নডনজর্টর একটা িাম্বার।  প্রনতনট ফরর্ম্ তথ্য নদর্ত এই আইনডটা অনফর্ 
আইনড নহর্ার্ব্ ব্যব্হৃত হর্ব্।  

o স্বাম্ী/ স্ত্রীর তথ্য 
o স্থালী ও অস্থালী নিকািা 
o র্ন্তার্ির তথ্য 
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o ভাষাগত দক্ষতার তথ্য 
o নিক্ষাগত তথ্য 
o অন্যান্য রপিাগত রযাগযতা 
o প্রকািিা ও জািো  
o র্ম্মািিা ও পুরস্কার্রর তথ্য 

 চাকরী র্ংক্রান্ত তথ্য 
o অভযন্তরীণ প্রনিক্ষর্ণর তথ্য 
o তব্র্দনিক প্রনিক্ষর্ণর তথ্য 
o নব্র্দি ভ্রম্র্ণর তথ্য 
o স্থাি পনরদিেি/ ভ্রম্ণ র্ংক্রান্ত তথ্য 
o অন্যান্য প্রনতষ্ঠার্ি চাকুনরর তথ্য 
o ছুনটর তথ্য 
o পদালি র্ংক্রান্ত তথ্য 
o রপানেংর্লর তথ্য 
o অনডট আপনির তথ্য 
o এনর্আর র্ংক্রান্ত তথ্য 
o িতঙ্খ াজনিত তথ্য 

 

 প্রনতটা ফরর্ম্ িতুি তথ্য রযাগ করা এব্ং র্ংর্িাধি করা যার্ব্।  প্রনতটা ফরর্ম্ নিলম্ একই।  
রযম্ি:  ব্যনিগত তথ্য- >র্াধারণ তথ্য  
 

 

নতুন তথ্য য োগ করতত এখোতন 

ক্লিক করুন। 

তথ্য ক্লিউ করুন। 



 

 
 

 ইউজার্রর তথ্য র্ংর্িাধি 
ইউজার্রর তথ্য- >ইউজার ররনজর্েিি 
 

 
 
 

সংত োধন করুন 

সকল তথ্য একসোতথ্ 

যেখুন 


