HOTLINE: 01777615690
01869050670

===

E-MAIL: exploreit@outlook.com
WEB: www.exploreit.com.bd

Software Developer Since 2010

অনাইন শলক্ষা প্রশিষ্ঠান বযবস্থাপনা শস্টেম
www.exploreeims.com

 ছাত্র-ছাত্রী ডাটাস্টবজ





অযাডশমলন
ছাত্র-ছাত্রী ভশিি ররশজষ্টার
ছাত্র-ছাত্রী বযশিগি রপ্রাফাই
অশভভাববক িথ্য
 স্বয়ংশিয় প্রস্টমালন শস্টেম







স্বয়ংশিয় লাখা বন্টন
রেণী শভশিক ছাত্র-ছাত্রী িাশকা
লাখা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী িাশকা
শবভাগ অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী িাশকা
শঙ্গ অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী িাশকা

 শলক্ষক-কমিচারী ডাটাস্টবজ
 আকিাইভ
 শলক্ষক-কমিচারী রপ্রাফাই

 িাশকা শপ্রন্ট
 রপ্রাফাই শপ্রন্ট

 ছাত্র-ছাত্রী উপশস্থশি-অনুপশস্থশি ররকডি
 অনুপশস্থশি ছাত্র-ছাত্রী এশির মাধ্যস্টম াশজরা ংরক্ষন
 দৈশনক াশজরা প্রশিস্টবৈন
 রেণী শভশিক াশজরা প্রশিস্টবৈন

 ক রেণী ামারী
 বযশিগি াশজরা প্রশিস্টবৈন

 শলক্ষক-কমিচারী উপশস্থশি-অনুপশস্থশি ররকডি
 াশজরা ংরক্ষন
 িাশরখ অনুযায়ী প্রশিস্টবৈন

 াশজরা ামারী
 বযশিগি াশজরা প্রশিস্টবৈন

 শলক্ষা রবাস্টডির শনয়ম অনুযায়ী প্রশিষ্ঠাস্টনর আভযন্তশরন পরীক্ষার ফাফ দিরী






এক্সস্ট এর মাধ্যস্টম অফাইস্টন ফাফ ইনপুট
ফাফ প্রস্তুি, শজশপএ, রেড, প্রাপ্ত নম্বর এবং িম দিরী
ফাফ আকিাইভ
মাকিলীট
ক মাকিলীট এক াস্টথ্







রটবুস্টলন ীট
রমধ্া িাশকা
১ রথ্স্টক ৮ শবয় রফ এর আাৈা িাশকা
ফাফ ামারী
শবয় শভশিক ফাফ

 প্রংলাপত্র
 শকউ আর রকাড প্রংলাপত্র দিরী
 প্রংলাপত্র ংরক্ষন

 প্রংলাপত্র যাচাই

 প্রংলাপত্র শপ্রন্ট (শডজাইন )

 ীটপ্লান
 ীট প্লান দিরী

 ীট প্লান ছশব  এবং ছাড়া শপ্রন্ট

 প্রস্টবলপত্র
 ছশব  প্রস্টবলপত্র দিরী

প্রস্টবলপত্র শপ্রন্ট

 াইস্টেরী
 বই এর ডাটাস্টবজ
 বই শবিরণ

 বই েন
 শবিরণ অবস্থায় বই এর িাশকা

 ছাত্র-ছাত্রী রবিন ও অনানয শফ
 স্বয়ংশিয় রবিন রশলৈ দিরী
 যাবিীয় শফ েন
 বস্টকয়া শাব

 রেণী শভশিক প্রশিস্টবৈন
 আৈায় প্রশিস্টবৈন
 বস্টকয়া প্রশিস্টবৈন

 শলক্ষক-কমিচারী রবিন শাব
 রবিন শাব
 রবিন রপস্টমন্ট
 কযাণ িশব শাব


 মাশক রবিন প্রশিস্টবৈন
 বাশিক রবিন প্রশিস্টবৈন
 বস্টকয়া রবিন প্রশিস্টবৈন

প্রশিষ্ঠাস্টনর যাবিীয় আয়-বযয় শাব
 শাব আকিাইভ
 িাশরখ অনুযায়ী প্রশিস্টবৈন




খাি অনুযায়ী প্রশিস্টবৈন
শাব ামারী

 প্রশিষ্ঠাস্টনর আাবপত্র  অনানয ইনস্টভন্টশর
 ংস্টযাজন

 প্রশিস্টবৈন

 শপ্র-রপইড এএমএ ফটওয়যার
 রয ক শবয় গুস্টা আমরা গুরত্ব শৈস্টয় থ্াশক
 জ রবাধ্য বাংা অথ্বা ইংস্টরশজ ভাায় ইউজার ইন্টারস্টফ
 শস্টেম শডজাইন এবং লশিলাী রপ্রাোশমং যাংগুয়জ
 শনভিরস্টযাগয আনশশমস্টটড ডাটা াভিার
 স্বল্প গশির ইন্টারস্টনস্টট কাজ করার ক্ষমিা
 শনয়শমি ানাগাস্টৈর জনয শভশডও শটওস্টটাশরয়া রৈওয়া স্টব এবং াস্টথ্ অনাইন াস্টপাটি থ্াকস্টব।

 পযাস্টকজ-১ (প্রশিষ্ঠান প্রশি)
 ফটওয়যার রটাপ: ৫০০০/- (এককাীন)
 আনশশমস্টটড াভিার, ডাটা বযাকআপ, শনয়শমি মযাস্টন্টস্টনন্স এবং ফটওয়যার আপস্টডট: ৩০০০/- (দত্রমাশক)

 পযাস্টকজ-২ (ছাত্র-ছাত্রী প্রশি)
 ফটওয়যার রটাপ : ৫০০০/- (এককাীন)
 আনশশমস্টটড াভিার, ডাটা বযাকআপ, শনয়শমি মযাস্টন্টস্টনন্স এবং ফটওয়যার আপস্টডট: ৩/- টাকা (মাশক)

 রযভাস্টব শপ্রশময়াম ভািন িয় করস্টবন
 www.exploreeims.com এই াইস্টট ররশজস্টেলন করুন
o Account Name: EXPLORE IT
o Account No: 166.110.8722
o Dutch Bangla Bank Ltd. মাধ্যস্টম

রপস্টমন্ট করস্টবন

 অশফ টাইম থ্াকস্ট ১ ঘন্টার এর মস্টধ্য আপনার একাউন্ট অযাশিভ স্টব

