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িবজ্ঞিপ্ত 
 

ই-ফাইেলর নতুন ভাসর্ন চালুকরণ 
 

এ েবােডর্র আওতাধীন সকল কেলজ/উচ্চ মাধ িমক িবদ ালেয়র অধ ক্ষ/পৰ্ধান িশক্ষকসহ সংিশ্লষ্ট সকলেক আনেন্দর সােথ 

জানােনা যােচ্ছ েয, জািতর জনক বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মশতবািষর্কীেত েঘািষত মুিজববেষর্র পৰ্াক্কােল আগামী ০১ 

মাচর্, ২০২০ িখৰ্. তািরখ েথেক ই-অিফস ম ােনজেমেন্টর অনলাইন আেবদেনর জন  নতুন ভাসর্ন চালু হেব। আেগর িলংক 

েথেকই অথর্াত্ যেশার িশক্ষা েবােডর্র ওেয়বসাইেটর E-Office Management প ােনেল পৰ্েবশ কের নতুন ভাসর্েন আেবদন 

দািখল, সংেশাধন, েসানালী েসবার রিসদ িপৰ্ন্ট, সবর্েশষ অবস্থা েদখা এবং িনষ্পিত্তপতৰ্ ডাউনেলাড করা যােব। আেবদেনর 

অনলাইন িনেদর্শনা অনুসরণ কের পৰ্েয়াজনীয় দিললািদসহ যথাযথভােব নতুন ভাসর্েন আেবদন করার জন  সংিশ্লষ্ট সকলেক 

অনুেরাধ করা হেলা। আেবদন দািখেলর পর অেটােজনােরেটড েসানালী েসবা িপৰ্ন্ট কের েসানালী ব াংেকর েয েকান শাখায় 

আেবদন িফ জমা েদয়া যােব।  

নতুন ভাসর্েন আেবদন করেত েকান সমস া হেল িনম্নসব্াক্ষরকারীেক অবিহত করেত বলা হেলা। 
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যেশার িশক্ষা েবােডর্র ই-অিফস ম ােনজেমন্টর নতুন ভাসর্ন চালু হেলা 

 
মাধ িমক ও উচ্চ মাধ িমক িশক্ষা েবাডর্ তার অিধেক্ষেতৰ্ েসবা গৰ্হীতােদর েসবা পৰ্দােন িডিজটালাইেজশেনর িবষেয় 

সবর্দাই� অগৰ্গামী েথেকেছ। উেল্লখেযাগ  ই-েসবার মেধ  রেয়েছ নাম এবং বয়স সংেশাধন , পৰ্শ্ন ব াংক, িবল েপেমন্ট, 

ইেলকটৰ্িনক টৰ্ান্সফার সািটর্িফেকট (e-TC), যেশার েবাডর্ েথেক বিহগর্ামী িশক্ষাথর্ীেদর ইেলকটৰ্িনক েবাডর্ টৰ্ান্সফার সািটর্িফেকট 

(e-BTC), িবষয়/শাখা পিরবতর্ন, িশক্ষাথর্ীর েরিজেস্টৰ্শন, ভিতর্ ও েরিজেস্টৰ্শন সংকৰ্ান্ত তথ  সংগৰ্হ, �ভিতর্ বািতল  এবং কেলজ 

এবং িবদ ালেয়র অনুেমাদন সংকৰ্ান্ত সকল কাযর্কৰ্ম অনলাইন আেবদেনর মাধ েম সম্পন্ন হেয় আসেছ। গুরুতর েকান ভুল না 

করেল েবিশরভাগ েক্ষেতৰ্ই িশক্ষাথর্ী অথবা পৰ্িতষ্ঠানেক সরাসির েবােডর্ আসার আর েকােনা পৰ্েয়াজন হয় না।� 

মাধ িমক ও উচ্চ মাধ িমক িশক্ষা েবাডর্ যেশার বতর্মােন তার িডিজটাল কাযর্কৰ্ম অিধকতর আধুিনকায়েন এবং িরেয়ল টাইম 

সািভর্স পৰ্দােনর লেক্ষ  চলমান অনলাইন কাযর্কৰ্ম উন্নতর, এবং ইউজার বান্ধব করার জন  সফটওয়ার আপেডেট করার 

পিরকল্পনা গৰ্হণ কেরেছ। পিরকল্পনার অংশ িহসােব বতর্মােন পৰ্চিলত ই-অিফস ম ােনজেমন্ট সফটওয় ারিটর আধুিনকায়ন করা 

হেয়েছ। পৰ্চিলত সফটওয় াের েয সীমাবদ্ধতাগুিল পিরলিক্ষত হেয়েছ তার িনরসন করা হেয়েছ।  

১। নতুন ভাসর্ােনর ই-অিফস ম ােনজেমন্ট সফটওয় াের পৰ্ায় সমূ্পণর্ ইন্টারঅ াকিটভ করার ব বস্থা রাখা হেয়েছ। আেবদনকােল, 

আেবদন িনষ্পিত্ত লেক্ষ  পৰ্িকৰ্য়াধীন থাকার সমেয় এবং িনষ্পিত্ত পতৰ্ জািরর েক্ষেতৰ্ পৰ্িত ধােপ সব্য়ংিকৰ্য় ভােব এসএমএস 

এবং ইেমইল েযােগ েসবা গৰ্হীতােক তথ  জানােনা হেব।  

২। আেবদন অনলাইেন িনষ্পিত্তর পের িনষ্পিত্ত পতৰ্ কিম্পউটাের কেম্পাজ কের, ম ানুয়ািল সব্াক্ষর কের তারপর স্ক ান কের 

আপেলাড করা হেতা। ফেল অনলাইেন আেবদন িনষ্পিত্তর পেরও অেনকটা সময়েক্ষপন হত িনষ্পিত্ত পতৰ্ পৰ্ািপ্তর জন । অেনক 

সময় কেম্পাজ জিনত িকছু ভুলও েথেক েযত। নতুন ভাসর্েনর সফটওয় ারিটেত িনষ্পিত্তর পর� সব্য়ংিকৰ্য়ভােব পতৰ্ জাির হেয় 

যােব এবং আেবদেনর িলংেক,  ইেমইেল, ওেয়বসাইেট সরাসির েপািস্টং/আপেলাড হেয় যােব। ফেল িনষ্পিত্ত কাযর্কৰ্ম অিধকতর 

দৰ্ুততার সােথ েশষ হেব। একই সােথ অিফেসর অেনক শৰ্মঘণ্টা সাশৰ্য় হেব।  

৩। েকান আেবদন অিফেসর দািয়তব্পৰ্াপ্ত কমর্কতর্া কমর্চারীেদর কােছ িনিদর্ষ্ট সময় থাকার পর সব্য়ংিকৰ্য়ভােব পরবতর্ী দািয়তব্পৰ্াপ্ত 

কমর্কতর্ার কােছ স্থানান্তর হেয় যােব এবং িবভাগীয় পৰ্ধান এবং েচয়ারম ান মেহাদেয়র কােছ েনািটিফেকশন এসএমএস যােব। 

ফেল ছুিটজিনত বা অবেহলা জিনত েকান কারেণ েকান ফাইল েকাথাও আটেক থাকার েকােনা সুেযাগ থাকেব না। 

৪। পৰ্িতষ্ঠােনর পযর্ায় েথেক অনলাইেন আেবদন করার সময়� পৰ্িতিট আেবদেনর েক্ষেতৰ্ একই� তথ  বারবার িদেত হয়। এখন 

েথেক সকল কেলেজর পৰ্েয়াজনীয় তথ  কেলজিভিত্তক একিট ডাটােবেজ সংরক্ষণ করা হেব েযন আেবদন করার সময় 

ডাটােবেজ সংরিক্ষত তথ  সব্য়ংিকৰ্য়ভােব পূরণ হেয় যােব। পরীক্ষার ফলাফল িশক্ষাথর্ী সংকৰ্ান্ত তথ  েডটােবজ েথেক 

সব্য়ংিকৰ্য়ভােব পূরণ কর হেয় যােব।� তার ফেল আেবদন িনষ্পিত্তর লেক্ষ  উপস্থািপত তথ  যাচাই করেত অেনক কম সময় 

পৰ্েয়াজন হেব। অন িদেক আেবদন করার জন  পৰ্িতষ্ঠােনর খুবই সীিমত তথ  পৰ্দান করেত হেব। ফেল আেবদেনর জন  সময় 

কম লাগেব এবং অিনচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত েকান েকান ভুল তথ  সিন্নেবিশত হবার েকান সুেযাগ থাকেব না। 

৫। েসবা গৰ্িহতােক আেগ েসানালী েসবার রিসদ িপৰ্ন্ট করার জন  আলাদাভােব ওেয়বসাইেট পৰ্েবশ করেত হেতা। নতুন 

ভাসর্েন আেবদন সাবিমেটর পর সংিকৰ্য়ভােব িনধর্ািরত িফ সমব্িলত েসানালী েসবার রিসদ ৈতির হেয় যােব, শুধু িপৰ্ন্ট কের 

িনেলই চলেব। ফেল কােজর ধাপ কমেব এবং সময় সাশৰ্য় হেব।  

৬। আেবদেনর জন  পূেবর্র মতই যেশার িশক্ষােবােডর্র ওেয়বসাইেটর "Our Services" প ােনল েথেক E-Office 

Management েমনুেত িক্লক করেলই নতুন ভাসর্েন আেবদন দািখল করার েপজ পাওয়া যােব। এখােন পৰ্িতষ্ঠােনর 

ইআইআইএন নমব্র এবং পাসওয়াডর্ িদেয় পৰ্েবশ করেল অল্প িকছু তথ িফল্ড পূরণ কের আেবদন দািখল করা যােব। আেবদন 



 

 

দািখেলর পর েসখান েথেকই েসানালী েসবার রিসদ িপৰ্ন্ট করেত হেব এবং েসানালী ব াংেকর েয েকান শাখায় টাকা জমা 

েদয়া যােব। একই প ােনেল আেবদেনর গিতিবিধ জানা যােব এবং আেবদন িনষ্পিত্তর পর সয়ংিকৰ্য়ভােব জািরকৃত পতৰ্ িপৰ্ন্ট 

করা যােব। 

৭। সফটওয়ার আপেডেটর পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন এবং সফটওয় ার েডেভলপ করার শতভাগ কাজ যেশার েবােডর্র িনজসব্ জনবল 

সম্পন্ন কেরেছ। িবগত দুই মাস ধের িবদ ালয় িবভাগ, কেলজ িবভাগ এবং কিম্পউটার িবভাগ সমিনব্তভােব সফটওয়ারিট 

আধুিনকায়ন কেরেছন।� 

৮। মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ী েঘািষত িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমর্ােণর লেক্ষ  রােষ্টৰ্র পৰ্িতিট পযর্ােয় িডিজটালাইেজশন বাস্তবায়েন 

যেশার েবােডর্র এই কাযর্কৰ্ম একিট মাইলফলক িহেসেব িচিহ্নত হেয় থাকেব। মাচর্ মাস বাঙািল জািতর সব্াধীনতার মাস। মাচর্ 

মাস জািতর জনক বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমােনর জেন্মর মাস। ২০২০ সােলর ১৭ মাচর্ িবশব্ব াপী জািতর জনক বঙ্গবনু্ধ েশখ 

মুিজবুর রহমােনর জন্মশতবািষর্কী পািলত হেব। ইেতামেধ  ১৭ ই মাচর্, ২০২০  েথেক ১৬ মাচর্, ২০২১ বষর্েক মুিজববষর্ েঘাষণা 

করা হেয়েছ। যেশার েবােডর্র পৰ্যুিক্ত বান্ধব েচয়ারম ান পৰ্েফসর ড. েমাল্লা আমীর েহােসন-এর  পৰ্তক্ষ তত্তব্াবধােন এবং 

িদকিনেদর্শনায় জািতর জনক বঙ্গবনু্ধ েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মশতবািষর্কীেত েঘািষত মুিজববেষর্ পৰ্াক্কােল ২০২০ সােলর মাচর্ 

মােসর পৰ্থম িদেনই ই-অিফস ম ােনজেমন্ট এর ইউজার বান্ধব নতুন ভাসর্ন চালু করা হেলা। এর ফেল আেবদন িনষ্পিত্ত 

দৰ্ুততার সােথ সম্পন্ন হেব েকান পৰ্িতষ্ঠান েথেক সরাসির েবােডর্ এেস কাজ করার েকান পৰ্েয়াজন হেব না। েসবাগৰ্হীতার 

এবং িশক্ষা েবাডর্ উভেয়র কােজর ধাপ, সময় এবং ব য় সাশৰ্য় হেব। 

 নতুন ভাসর্ােনর ই-অিফস ম ােনজেমন্ট সফটওয় ার পৰ্ায় সমূ্পণর্ ইন্টারঅ াকিটভ। আেবদনকােল, আেবদন িনষ্পিত্ত 

লেক্ষ  পৰ্িকৰ্য়াধীন থাকার সমেয় এবং িনষ্পিত্ত পতৰ্ জািরর েক্ষেতৰ্ পৰ্িত ধােপ সব্য়ংিকৰ্য় ভােব এসএমএস এবং ইেমইল 

েযােগ েসবা গৰ্হীতােক তথ  জানােনা হেব। 

 নতুন ভাসর্েন আেবদন িনষ্পিত্তর পর� সব্য়ংিকৰ্য়ভােব পতৰ্ জাির হেয় যােব এবং আেবদেনর িলংেক,  ইেমইেল, 

ওেয়বসাইেট সরাসির েপািস্টং/আপেলাড হেয় যােব। ফেল িনষ্পিত্ত কাযর্কৰ্ম অিধকতর দৰ্ুততার সােথ েশষ হেব। 

একই সােথ অিফেসর অেনক শৰ্মঘণ্টা সাশৰ্য় হেব। 

 অিফেসর দািয়তব্পৰ্াপ্ত কমর্কতর্া কমর্চারীেদর কােছ িনিদর্ষ্ট সময় থাকার পর সব্য়ংিকৰ্য়ভােব পরবতর্ী দািয়তব্পৰ্াপ্ত কমর্কতর্ার 

কােছ স্থানান্তর হেয় যােব এবং িবভাগীয় পৰ্ধান এবং েচয়ারম ান মেহাদেয়র কােছ েনািটিফেকশন এসএমএস যােব। 

ফেল ছুিটজিনত বা অবেহলা জিনত েকান কারেণ েকান ফাইল েকাথাও আটেক থাকার েকােনা সুেযাগ থাকেব না। 

 সকল িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর পৰ্েয়াজনীয় তথ  পৰ্িতষ্ঠানিভিত্তক একিট ডাটােবেজ সংরক্ষণ করা হেব েযন আেবদন করার 

সময় ডাটােবেজ সংরিক্ষত তথ  সব্য়ংিকৰ্য়ভােব পূরণ হেয় যােব। তার ফেল আেবদন করার জন  পৰ্িতষ্ঠােনর খুবই 

সীিমত তথ  পৰ্দান করেত হেব এবং িনষ্পিত্তর লেক্ষ  উপস্থািপত তথ  যাচাই করেত অেনক কম সময় পৰ্েয়াজন হেব। 

অিনচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত েকান েকান ভুল তথ  সিন্নেবিশত হবার েকান সুেযাগ থাকেব না। 

 নতুন ভাসর্েন আেবদন সাবিমেটর পর সংিকৰ্য়ভােব িনধর্ািরত িফ সমব্িলত েসানালী েসবার রিসদ ৈতির হেয় যােব, শুধু 

িপৰ্ন্ট কের িনেলই চলেব। ফেল কােজর ধাপ কমেব এবং সময় সাশৰ্য় হেব। 

 আেবদেনর জন  পূেবর্র মতই যেশার িশক্ষা েবােডর্র ওেয়বসাইেটর "Our Services" প ােনল েথেক E-Office 

Management েমনুেত িক্লক করেলই নতুন ভাসর্েন আেবদন দািখল করার েপজ পাওয়া যােব। এখােন পৰ্িতষ্ঠােনর 

ইআইআইএন নমব্র এবং পাসওয়াডর্ িদেয় পৰ্েবশ করেল অল্প িকছু তথ িফল্ড পূরণ কের আেবদন দািখল করা যােব। 

আেবদন দািখেলর পর েসখান েথেকই েসানালী েসবার রিসদ িপৰ্ন্ট করেত হেব এবং েসানালী ব াংেকর েয েকান 

শাখায় টাকা জমা েদয়া যােব। একই প ােনেল আেবদেনর গিতিবিধ জানা যােব এবং আেবদন িনষ্পিত্তর পর 

সয়ংিকৰ্য়ভােব জািরকৃত পতৰ্ িপৰ্ন্ট করা যােব। 

 

 


