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স ডকাশের বেষ্ঠ াঙামে ও স্বাধীনতার স্থপমত জামতর মপতা ঙ্গ ন্ধু বিখ মুমজবুর রহমাশনর বিাষণমুক্ত বসানার
াাংো প্রমতষ্ঠার স্বপ্ন পূরশণ তডমান সরকার মর্মজটাে াাংোশেি কমডসূমির মাধ্যশম ঘশর ঘশর বস া বপ ৌঁশে বেয়ার
অঙ্গীকার গ্রহণ কশর । বেি ব্যাপী শুরু কশর অনোইন বস া। এরই ধারা ামহকতায় 2011 সাশে মাধ্যমমক ও উচ্চ
মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিাশরর অনোইন বস ার যাত্রা শুরু হয়।
এ ব ার্ ড 2011 সাশে মর্মজটাে পমরশষ া শুরু কশর, তশ 2015 সাশের পূ ড পয ডন্ত মন ন্ধন ও ফরম মফেআশপর
আাংমিক কাজ করশত সক্ষম হয় মাত্র। প্রকৃত অনোইন বস া া কায ডক্রম শুরু হয় 2015 সাশের এমপ্রশে। এ সময়
ম দ্যােয় অনুশমােন িাখায় অনোইন কায ডক্রম াধ্য াধতায় আনা হয়। আমম তখন ম দ্যােয় পমরেিডক মহশসশ
এই িাখায় ই-ফাইমোং সফটওয়যার িালু কশর সকে আশ েন অনোইশন োমখে, মনষ্পমি ও পত্র বপ্ররণ
াধ্যতামূেক কমর। আর কখশনা তা ম্যানুয়াশে বফরত যায়মন। পর তীশত সমি পশে বযাগোন কশর সকে িাখা
অনোইশনর আওতায় আমন। বিয়ারম্যান পশে বযাগোন কশর বস ামূেক সকে মিঠি অশটা বজনাশরট করার ব্য স্থা
কমর। এমনমক সাংশিামধত সনেও অনোইশন পাঠাই। তডমাশন অভ্যন্তরীণ সকে মসদ্ধান্ত ই-নমির মাধ্যশমই সম্পন্ন
কমর।
াাংোশেশি প্রিম মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র মনশে ডশি যশিার মিক্ষা ব ার্ ড প্রশ্নফাঁস বরাধ, সৃজনিীে প্রশ্ন প্রণয়শন মিক্ষশকর
েক্ষতা বৃমদ্ধ, মনর্ভডে ও মানসম্মত প্রশ্নপত্র অনোইশন সর রাহ কশর পরীক্ষা গ্রহশণর েশক্ষয প্রশ্নব্যাাংক সফটওয়ার
ততমর কশর ব াশর্ ডর সকে (২৭০০) ম দ্যােশয়র ষষ্ঠ বিশক ন ম বেমণর অধ ড- ামষ ডক ও ামষ ডক, েিম বেমণর প্রাকমন ডািমন ও মন ডািমন পরীক্ষা গ্রহণ কশর আসশে।
সুষ্ঠুভ্াশ পরীক্ষা গ্রহণ ও ফোফে প্রোশনর েক্ষয মনশয় যশিার মিক্ষা ব ার্ ড অনোইশন পরীক্ষা ব্য স্থাপনা, বকন্দ্র ও
প্রধান পরীক্ষকশের মনকট বিশক অনোইশন ওএমআর মিট কাশেকিন সফটওয়ার, অনোইশন ছাত্র-ছাত্রীর
অনলাইন বায় ায়েট্রিক হাট্রিরা সফটওয়ার ও পুরাতন র্কুশমন্ট মর্মজটাোইজ কশর অনোইশন আকডাইভ্ করার
সফটওয়ার ততমরর কাজ সম্পশন্নর পশি।
এখাশন উশেখ্য বয, উদ্ভা নী ধারণাসমূশহর মসাংহভ্াগই আমার মনজস্ব। ব াশর্ ডর িতভ্াগ বস া তডমাশন অনোইশন
প্রোন করা হশে। ফশে বকান বস ার জন্য কাউশকই এখন ব ার্ ড অমফশস আসশত হয় না। ফশে বকান ধরশনর
হয়রামনর সুশযাগ বনই।
প্রশফসর র্. বমাো আমীর বহাশসন
বিয়ারম্যান
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াস্ত াময়ত প্রকল্পসমূহ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

অনোইন ক্লাি রুম
নাম- য়স সাংশিাধন অশটা মিঠি ও সনশের স্ক্যান কমপ বপ্ররণ
ব াশর্ ডর সকে ধরশনর আমি ডক বেনশেন মর্মজটাোইজর্ করা
ই-অমফস ম্যাশনজশমন্ট
ইনস্টিটিউট প্যাশনে
অনোইন টিিার ইনফরশমিন
বসন্টার ইনফরশমিন কাশেকিন
বসানােী বস া ও বসানােী বস া বভ্মরফাই
মন ন্ধনপত্র ও পরীক্ষার প্রশ িপত্র
এশটনশর্ন্স মিট
পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক মনশয়াগ এ াং পরীক্ষকশের ম ে
স্টুশর্ন্ট ম্যাশনজশমন্ট
ইনমিটিউট ওশয় সাইট
ফোফে আকডাইভ্
বমা াইশে পরীক্ষার ফে বপ্ররণ
প্রশ্নপত্র ফাঁস সশ ডাতভ্াশ ন্ধ করার জন্য অনোইন প্রশ্নব্যাাংক কায ডক্রম িালু করা হশয়শে। এ পদ্ধমতশত অনোইশন
প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পমরশিাধশনর অমধকতর সতকডতা অ েম্বন কশর প্রশ্নপত্র স্বয়াংমক্রয় বমমিশন মুদ্রশণর ব্য স্থা গ্রহণ
করা হশয়শে।
সমমিত ভ্মতড কায ডক্রশমর অ মিষ্ট যারা বকািাও ভ্মতড হশত পাশর না ম্যানুশয়ে ভ্মতডর জন্য অশপক্ষায় িাশক তাশের
একােি বেমণশত ভ্মতডর কায ডক্রম অনোইশন করার ব্য স্থা গ্রহণ করা হশয়শে।
কশেজ-স্কুশের কমমটি অনুশমােন ও উহার মিঠি অশটা বজনাশরট
স্বীকৃমত ন ায়ন ও উহার মিঠি অশটা বজনাশরট
দুটি প্রমতষ্ঠাশনর মাধ্যশম ই-টিমস
অনোইন বরমজশেিন কার্ ড সাংশিাধন (অষ্টম বিশক দ্বােি বেমণ)
অনোইন ভ্মতড ামতে (ষষ্ঠ বিশক দ্বােি বেমণ)
অনোইন ম ে বপশমন্ট ফর বসটার এন্ড মর্াশরটর

াস্ত ায়নাধীন
মিট সমূহ বকন্দ্র সমি ও প্রধান পরীক্ষকশের মনকট বিশক স্ক্যান কশর অনোইশন তার ইশমজ সাংগ্রহ করা

•

OMR

•
•

ও তামেশয় বরজাল্ট ততমর করা
র্কুশমন্ট অনোইন আকডাইভ্ কশর বস া সহজ করা
অনোইন স্টুশর্ন্ট বপ্রাফাইে ততমর কশর মিক্ষািীর সকে অজডনসহ পূণ ডাঙ্গ জী ন বৃিান্ত আপশোর্ করা

ভ্ম ষ্যত পমরকল্পনা
•
•

ব াশর্ ডর পরীক্ষা পদ্ধমত অনোইন পদ্ধমতশত িালু করা
ব ার্ ড পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন অনোইন পদ্ধমতশত িালু করা
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১. অনোইন ক্লাস রুম
ভূমমকা
কমভ্র্-১৯ এর কারশণ মিক্ষা প্রমতষ্ঠান ন্ধ হওয়ায় মর্মজটাে মর্ভ্াইস ও ইন্টারশনট এর সহায়তায় ঘশর
শস পাঠগ্রহণ পদ্ধমত হশে অনোইন ক্লাস রুম ।
বস ার পমরমিমত

যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর ওশয় সাইশট প্রশ ি কশর অনোইন ক্লাস রুম াটনটি মক্লক কশর একজন মিক্ষক
তাঁর মভ্মর্ও মনমে ডষ্ট টাইশটে, ম ষয়শকার্, অধ্যায়সহ উশেখ কশর ৪০-৫০ মমমনশটর একটি বেকিার
আপশোর্ করশেন। পর তীশত মতমন তাঁর ধারা ামহকতা বরশখ পুনঃপুনঃ মভ্মর্ও আপবোর্ করশত
পারশ ন। ফশে োত্র-োত্রীরা সনামধন্য মিক্ষকশের ক্লাসটি ার ার াসায় শস বেখশত পারশে।
াস্ত ায়শনর কারণ

•
•
•
•

কশরানা মহামামরর কারশণ সারাশেশি স্কুে কশেজ ন্ধ িাকায় পাঠোন কায ডক্রম ন্ধ হশয় যায়।
মিক্ষািী ও অমভ্ভ্া করা অমনশ্চয়তায় মনপমতত হয়।
োত্র-মিক্ষশকর বযাগাশযাগ ম মেন্ন হশয় পশড়।
মেম ইয়াশর্ ডর মাধ্যশম বিয়ারম্যান-এর পমরিােনায় একজন মিক্ষশকর সাশি একামধক
োত্রশেরশক অনোইশন যুক্ত কশর ক্লাস পমরিােনা করা হয় এ াং তা সাংরক্ষণ করা হয়।

তডমান বস ার সুম ধাসমূহ

•
•
•
•
•

মভ্মর্ও ক্লাশসর ব্য স্থা
বেমণকশক্ষ না এশস পাঠোন অব্যাহত রশয়শে
বেমণকক্ষশক স্টুশর্শন্টর বোরশগাড়ায় বপ ৌঁশে বেয়া হশয়শে
পাঠোনশক আকষ ডণীয় করা হশয়শে।
মহামামরর বভ্তশর পৃমি ীর অন্যান্য বেি বযভ্াশ পাঠোন অব্যাহত বরশখশে বস প্রমক্রয়ায় বেশির
মিক্ষা ব্য স্থাশক বেশে সাজাশনা এ াং আন্তজডামতক মান ধশর রাখা।

তডমান অনোইন ক্লাসরুশম প্রায় ১৮০০০ মভ্মর্ও ক্লাস আপশোর্ করা আশে। প্রমতমেনই এর সাংখ্যা
আিানরূপ বৃমদ্ধ পাশে।
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২. নাম- য়স সাংশিাধন
র্ভমমকা
ব াশর্ ড বস া গ্রমহতাশের স ডামধক আগমন ঘশট এই বস াটি বপশত। তাই ব ার্ ড অতযন্ত সুন্দরভ্াশ োত্রোত্রীরা যাশত ঘশর শসই নাম ও য়স সাংশিাধশনর আশ েন করশত পাশর এ াং সাংশিামধত সনে
র্াউনশোর্ করশত পাশর বস ব্য স্থা গ্রহণ কশরশে।
বস ার পমরমিমত
2015 সাশে সমি পশে বযাগোন কশর তডমান বিয়ারম্যান প্রশফসর র্. বমাো আমীর বহাশসন এটি
উদ্ভা ন কশরন। পশর এটি মন্ত্রীপমরষে ম ভ্াশগ ইশনাশভ্িন সভ্ায় বিাশকমসাং করা হয় ও সকে ব াশর্ ড
াস্ত ায়শনর মসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন বিশক সকে ব াশর্ ড বস াটি িালু কশর।
যশিার ব াশর্ ডর ওশয় সাইশট প্রশ ি কশর বহাম বপইশজর াম পাশবড নাম ও য়স সাংশিাধন াটশন মক্লক
কশর োত্র-োত্রী ঘশর শসই আশ েন করশত পারশে। বসানােী বস ার মাধ্যশম ব ার্ ডশক মফস প্রোন করশত
পারশে। পূ ডপ্রস্তুমত মহশসশ স মূে র্কুশমন্ট বয গুশো যািাই পূ ডক আশ েন মনষ্পন্ন হশ বসগুশো স্ক্যান
কশর অনোইশন আশ েশনর সমহত যুক্ত করশত হয়। ই-ফাইমোং এর মাধ্যশম বস াটি মনষ্পন্ন হশয়
একাশর্মমক িাখার মাধ্যশম মিঠি অনোইশন প্রেমিডত হয় এ াং প্রমাণপত্র িাখার মাধ্যশম সাংশিামধত
র্াটাসহ র্কুশমন্টটির ইশমজ অনোইশন আপশোর্ কশর বেয়া হয় যাশত স্টুশর্ন্টরা ঘশর শস সাংশিাধন
বেখশত পায় এ াং র্াউনশোর্ করশত পাশর। তশ যাশেরটা মমটিাং এ যায় তাশের পূশ ডর ন্যায় সরাসমর
অমভ্ভ্া কসহ ব াশর্ ড সাক্ষাতকার মেশয় প্রশয়াজনীয় তথ্য প্রমাণামে োমখে কশর পর তীশত অনোইশনই
ফাইেটি মনষ্পন্ন করা হয়।
াস্ত ায়শনর কারণ
পূশ ড প্রচুর মভ্মজট প্রশয়াজন হশতা
প্রিশম ব াশর্ ড এশস ফরম সাংগ্রহ কশর মিক্ষা প্রমতষ্ঠাশন িশে বযশত হশতা বসখান বিশক আশ েন ফরমটি
প্রমতষ্ঠান প্রধান কর্তক
ড সতযায়ন পূ ডক একটি প্রতযয়ন পত্র সাংগ্রহ করা োগশতা,
ব্যাাংশক মগশয় ব্যাাংক ড্রাফট্ সাংগ্রহ করশত হশতা
প্রশয়াজনীয় প্রামামনক কাগজপত্র, এমফশর্মভ্ট, মজমর্ কমপ, পমত্রকার ম জ্ঞমি ইতযামেসহ পুনরায় ব াশর্ ড
এশস আশ েন োমখে
োিমরক কাশজর অগ্রগমত জানশত ম মভ্ন্ন সময় ব াশর্ ড আগমন ও তেম র
মমটিাং এ যাওয়ার মসদ্ধান্ত হশে অমভ্ভ্া কসহ সাক্ষাশতর জন্য পুনরায় ব াশর্ ড আগমন
অনুশমােশনর পর পত্র ও পুরাতন সেন মনশয আ ার আসশত হশতা, তা সাংশিাধন কশর বেস সনে মনশতও
একামধক ার আসশত হশতা, এস বক্ষশত্র প্রচুর হয়রামনর স্বীকার হশত হশতা।
চূড়ান্তভ্াশ বস াটি বপশত ৩০-৪৫ মেন সময় বেশগ বযত এ াং একামধক মভ্মজট প্রশয়াজন হশতা এশত
সমশয়র অপিয় ও আমি ডক ক্ষমত হশতা।
তডমান বস ার সুম ধাসমূহ
মিক্ষািী অনোইশন ঘশর শস আশ েন কশর। ব াশর্ ড ই-ফাইমোং এর মাধ্যশম মনষ্পন্ন করা অনুশমামেত
আশ েন অনুযায়ী তার সকে র্কুশমন্ট সাংশিাধন কশর বেস সনে ইসুয কশর। এরপর তা স্ক্যান কশর
অনোইশন বপ্ররণ করা হয়। তা মপ্রন্ট কশরই বস া গ্রহণকারী তাঁর প্রশয়াজন মমটাশত সক্ষম হয়।
অি ডাৎ স্বল্প সমশয় স্বল্প খরশি ম না মভ্মজশট ঘশর শস সাংশিামধত সনে প্রামি
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৩. বমা াইে ব্যাাংমকাং এর মাধ্যশম পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষকগয়ের ট্রবল প্রদান
ভূমমকা
এই সেবাটি চালু হও ার োধ্যয়ে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগে েহয়িই ঘয়র বয়ে ট্রবল সপয় উপকৃত
হয়েন।
বস ার পমরমিমত
যয়িার ট্রিক্ষা সবায়ড ের অধীনস্ত েকল ট্রিক্ষাপ্রট্রতষ্ঠায়ন কেেরত ট্রিক্ষকয়দর র্াটাশ জ (Online Teacher
Profile) সেয়ক ট্রিক্ষাগত সযাগ্যতা ও অট্রিজ্ঞতার ট্রিট্রিয়ত বগ্রমর্াং কয়র তাট্রলকা প্রস্তুত হ । এই তাট্রলকা
হয়ত সিলা সকাটা অনু্যা ী পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক ট্রনয় াগ করা হ । পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগে
ট্রনয় াগপত্র অনোইশন সপয় োয়কন এবং এসএমএস বনাটিমফশকিন পান। প্রধান পরীক্ষয়কর অধীয়ন সয
েকল পরীক্ষকয়ক সবাড ে সেয়ক েয়নান ন সদ া হ তাঁর তাট্রলকা অনলাইয়ন প্রকাি করা হ । প্রধান
পরীক্ষকগয়ের অধীনস্ত পরীক্ষয়কর ট্রবল ও উিরপত্র মূল্যা য়নর ট্ররয়পাট ে অনলাইয়ন সপ্ররে কয়র োয়কন।
পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগয়ের পাট্ররশ্রট্রেক বমা াইে ব্যাাংমকাং মসশিম এর মাধ্যশম সপ্ররে করা হ ।
তাছাড়া সবাড ে কর্তপে ক্ষ ট্রিক্ষকয়দর এেএেএে এর োধ্যয়ে ট্রবল সপ্ররয়ের েংবাদ সপ য়ৌঁ ছ সদন এবং ট্রিক্ষক
তা অবট্রহত হয় এটিএেবুে হয়ত সকান প্রকার কতেন ছাড়া টাকা উয়িালন করয়ত পায়রন।
াস্ত ায়শনর কারণ
ার ার ব াশর্ ড আসশত হশতা
এশত মিক্ষািীশের পাঠোন ব্যাহত হশতা,
তেম র প্রশয়াজন হশতা এ াং হয়রামনর স্বীকার হশতা এশত তাঁর খরি ও সমশয়র অপিয় হশতা
পূশ ড ম ে বপশত ৮ বিশক ১০ মাস সময় বেশগ বযত
দুঃমিন্তার কারশণ িারীমরক ও মানমসকভ্াশ ক্ষমত গ্রস্থ হশতা
তডমান বস ার সুম ধাসমূহ
অনোইশন ম ে োমখে কশর একমাশসর মশধ্য বমা াইে ব্যাাংমকাং এর মাধ্যশম টাকা প্রামি
মভ্মজট, সমশয়র এ াং খরশির অপিয় বরাধ করা বগশে।
মিক্ষকশের কমডঘন্টার অপিয় বরাধ করা বগশে।
যার ম ে বস গ্রহণ করশে।
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৪. ই-অট্রিে ম্যায়নিয়েন্ট (ই-িাইট্রলং)
িট্রেকা
ই-গিোয়নন্স তো ই-িাইট্রলং একটি েব োধুট্রনক অট্রিে ব্যবস্থাপনা যার োহায়ে িনগয়ের সদার সগাড়া খুব কে
খরয়চ, কে েেয় আয়বদন গ্রহে কয়র সেটি ট্রনষ্পন্ন কয়র সেবা প্রদান করা যায়ে।
সেবার ট্রববরেী
ক)

যয়িার ট্রিক্ষা সবায়ড ের ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়নর োয়ে সবায়ড ের েকল প্রিােট্রনক কায়ির সেবা প্রদায়নর
িন্য ডাইনাট্রেক ই-িাইট্রলং েিটও ার ততট্রর করা হয় য়ছ।

খ)

প্রট্রতষ্ঠান প্রধান অনলাইয়ন সেবাট্রিট্রিক ডকুয়েন্ট েংযুট্রিেহ আয়বদন আপয়লাড কয়র োয়কন।
সবাড ে কর্তক
ে ট্রনধ োট্ররত প্রয় ািনী ডকুয়েন্ট েংযুট্রি ট্রনট্রিত না হও া পয েন্ত প্রট্রতষ্ঠান প্রধায়নর
আয়বদন েিটও ার গ্রহে কয়রনা ।

গ)

প্রট্রতষ্ঠান প্রধায়নর আয়বদন আপয়লাড হয়লই অয়টায়েটিক সবাড ে ট্রনধ োট্ররত ট্রিয়ের ট্রিপ ট্রপ্রন্ট কয়র
ব্যাংয়ক িো প্রদায়নর সুয়যাগ সপয় োয়কন।

ঘ)

অনলাইয়ন প্রাপ্ত আয়বদনগুয়লা অনলাইয়ন ই-িাইট্রলং এর োধ্যয়ে ট্রনষ্পট্রির লয়ক্ষে পয ো ক্রয়ে
উত্থট্রপত হ । চুড়ান্ত ট্রনষ্পট্রিকারীর অনয়োদন হও া োত্রই অয়টায়েটিক পদ্ধট্রতয়ত কেেকতোর
স্বাক্ষর েম্বট্রলত স্মারক নম্বরেহ পত্র ততট্রর হ এবং সেবা গ্রহনকারীর প্যায়নয়ল পয়ত্রর কট্রপ ও
সোবাইয়ল এেএেএে সনাটিট্রিয়কিন সপয় োয়কন।

ঙ)

আয়বদন ট্রনষ্পট্রিকারীয়দর ট্রনকট আয়বদন ট্রবলট্রম্বত হয়ল উদ্ধতেন কেেকতোর ট্রনকট এেএেএে
সনাটিট্রিয়কিন যা । ট্রনধ োট্ররত েে পয়র আয়বদন পরবতী ট্রনষ্পন্নকারীর ট্রনকট স্ব ংট্রক্র িায়ব
নট্রেটি উপস্থাট্রপত হ ।

পূব েবতী সেবার পদ্ধট্রত
ট্রিক্ষা সবায়ড ে এয়ে আয়বদন িো ট্রদয়ত হয়তা। িাইয়ল উত্থাপয়নর োধ্যয়ে ট্রনষ্পট্রি কয়র অনয়োদন পত্র ইসুে করা
হয়তা। সবায়ড ের ট্রিে ব্যাংক ড্রািয়টর োধ্যয়ে গ্রহে করা হয়তা।
পূব েবতী সেবার েেস্যােমূহ
o সেবার আয়বদন খুয়েঁ সপয়ত ও েংরক্ষে ব্যবস্থাপনা িটিল
o সবায়ড ে এয়ে আয়বদন িো ট্রদয়ত হয়তা
ৌঁ পাও া সযয়তানা। েংযুট্রি ডকুয়েন্ট হাট্ররয় যাবার অট্রিয়যাগ ট্রছয়লা
o প্রয় ািনী ডকুয়েন্ট খুয়ি
o ব্যবহূত ব্যাংক ড্রািট একাট্রধকবার ব্যবহায়রর সুয়যাগ ট্রছল
o নট্রের গট্রতট্রবট্রধ তদারট্রক প্রট্রক্র া িটিল ট্রছল
o সেবা গ্রহীতায়ক নট্রের আপয়ডট িানয়ত অয়নকবার সবায়ড ে আেয়ত হয়তা ও প্রট্রতবার হ রাট্রনর স্বীকার
হবার আিংকা োকয়তা।
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বতেোন সেবার সুট্রবধােমূহ
 একই ধরয়নর ডকুয়েন্ট বারবার িো সদ ার প্রয় ািন হ না
 অনলাইয়ন তথ্য েংরক্ষে োয়ক ট্রবধা হাট্ররয় যাবার েম্ভাবনা োয়ক না
 এয়বায়ড ের অনয়োট্রদত েকল প্রট্রতষ্ঠান এেিটও োয়রর োধ্যয়ে অনলাইয়ন আয়বদন কয়রন ও সেবা সপয়
োয়কন
 বারবার সবায়ড ে আেয়ত হয়েনা িয়ল যাতা ায়তর েে ও ব্য োশ্র হয়ে
 দুনীট্রতর সুয়যাগ সনই বলয়লই চয়ল
 ভুল তথ্য প্রদায়নর সুয়যাগ কয়ে যা
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৫. স্টুশর্ন্ট ম্যাশনজশমন্ট মসশিম
ভূট্রেকা
অনলাইয়ন ছাত্র-ছাত্রী তথ্য আপয়লাড, ট্রনবন্ধন, পরীক্ষােী ট্রনব োচন (িরে ট্রিলআপ),ছাত্র-ছাত্রী বদলী / ছাড়পত্র ও
িট্রত ে বাট্রতল।
পূব েবতী সেবার পদ্ধট্রত
প্রট্রতষ্ঠান প্রধান সবাড ে সেয়ক প্রদি SIF পূরে কয়র সবায়ড ে িো প্রদান করয়তন। সবাড ে সেয়ক ঢাকাস্থ কট্রিউটার
সকয়ে স্ক্োন করার লয়ক্ষে সপ্ররে করা হয়তা। ঢাকা সেয়ক ছাত্র-ছাত্রীর তাট্রলকা ট্রপ্রন্ট কট্রপ েংগ্রহ কয়র েংয়িাধয়নর
িন্য প্রট্রতষ্ঠান প্রধায়নর ট্রনকট েরবরাহ করা হয়তা। েংয়িাট্রধত ছাত্র-ছাত্রীর তাট্রলকা ঢাকাস্থ কট্রিউটার সকয়ে
আপয়ডয়টর িন্য সপ্ররে করা হয়তা। একই প্রট্রক্র া িরে ট্রিলআপ কায েক্রে েিন্ন হয়তা।
ট্রিক্ষা সবাড ে সেয়ক ট্রনধ োট্ররত আয়বদন িরে (হাড েকট্রপ) েংগ্রহ কয়র ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়ন সযয় প্রট্রতষ্ঠান প্রধায়নর
সুপাট্ররি ট্রনয় আয়বদন সবায়ড ে এয়ে িো ট্রদয়ত হত। িাইয়ল উত্থাপয়নর োধ্যয়ে ট্রনস্পট্রি কয়র অনয়োদন পত্র ইসুে
করা হয়তা। সবায়ড ের ট্রিে ব্যাংক ড্রািয়টর োধ্যয়ে গ্রহে করা হয়তা।
পূব েবতী সেবার েেস্যােমূহ
o সবায়ড ে এয়ে আয়বদন িোট্রদয়ত হয়তা
o ব্যাংক ড্রািট একাট্রধ কবার ব্যবহায়রর সুয়যাগ ট্রছল
o নট্রের গট্রতট্রবট্রধ তদারট্রক প্রট্রক্র া িটিল
o সেবা গ্রট্রহতায়ক নট্রের আপয়ডট িানয়ত বারবার সবায়ড ে আেয়ত হয়তা
তডমান সেবার পট্ররট্রচট্রত
প্রট্রতষ্ঠান প্রধান ষষ্ঠ সশ্রট্রেয়ত িট্রত ে হও া ছাত্র-ছাত্রীর ছট্রবেহ তথ্য আপয়লাড কয়রন Student Management
Panel-এ েকল ছাত্র-ছাত্রীর স্ব ংট্রক্র িায়ব আইট্রড প্রদান করা হ । প্রট্রতষ্ঠান প্রধান এআইট্রড ব্যবহার কয়রই
ট্রবষ ট্রনব োচন অিান্তট্ররন পরীক্ষার িল প্রকায়ির োধ্যয়ে পরবতী সশ্রট্রেয়ত স্ব ংট্রক্র িায়ব উেীত কয়র োয়কন।
এআইট্রড ব্যবহার কয়রই প্রট্রতষ্ঠান প্রধান অনলাইয়ন ছাত্র-ছাত্রী,ট্রনবন্ধন, পরীক্ষােী ট্রনব োচন (িরে ট্রিলআপ), ছাত্রছাত্রীবদলী/ছাড়পত্র ও িট্রত ে বাট্রতয়লর কায োট্রদ েিন্ন কয়র োয়কন।
সেবার সুট্রবধােমূহ
 সবায়ড ে না এয়েই সেবাগ্রহীতা অনলাইয়ন ছাত্র-ছাত্রী তথ্য আপয়লাড, ট্রনবন্ধন পরীক্ষােী ট্রনব োচন (িরে
ট্রিলআপ), ছাত্র-ছাত্রীবদলী/ছাড়পত্র ও িট্রত ে বাট্রতল কাি েিন্ন করয়ত পায়রন
 ই-িাইয়ল ট্রনস্পট্রি হও া সপপারয়লে অট্রিয়ে রূপান্তয়র ট্রদয়ক আরও এক ধাপ এট্রগয় য়ছ যয়িার ট্রিক্ষা
সবাড ে
 বারবার সবায়ড ে আেয়ত হয়েনা িয়ল যাতা ায়তর েে ও খরচ োশ্র হয়ে
 দুনীট্রত প্রা শূয়ন্যর সকাটা সনয়ে এয়েয়ছ
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৬. অনোইন ক্লাস বটি
পটভূমম
পাঠ্য ইবুশে-বুশে পাশঠর পর পড়ুয়া মনশজশক মনশজই যািাই করশত স্বােন্দ ব াধ কশর। পাশঠর ফাঁশক ফাঁশক বিাখ
ন্ধ কশর মনশজশক প্রশ্ন কশর উির মমমেশয় বনয় মনশজর মশনর বিাশখ। এভ্াশ ধীশর ধীশর অধ্যাশয়র পর অধ্যায়
পার করশত করশত মনশজর ামহশরর কাশরা প্রশ্ন-উিশরর মাধ্যম সক্ষমতা- েক্ষতা যািাই করশত উৎসুক হশয় ওশঠ
পড়ুয়ারা।
ৌঁ
অশনক সময় মা- া া, গৃহ মিক্ষশকর করা প্রশ্ন মন মশতা না হওয়ায় খজশত
িাশক ঘশরর াইশর বকািাও া কাশরা
কাশে। উৎসুকএ পড়ুয়াশের মনকট বিশক ম শিষ সুম ধা বনয়ার জন্য এক বেমণর অসাধু গাইর্ ব্যা সায়ী ক্লাস
বটশির নাশম গশড় তুশেশেঅনোইশন পরীক্ষা ামণজয। মিক্ষািীরা অনোইশন ক্লাস বটশির নাশম র্ভশেভ্রা গাইশর্র
প্রশশ্ন পরীক্ষা মেশত মেশত ঝশৌঁ ক পশড়শে গাইশর্র মেশক ।
সুমিক্ষায় এর বনমত ািক প্রভ্া যশিার মিক্ষাশ ার্ ড উপেমি কশর ই-ক্লাস বটি সফটওয়যার ততরী কশর াস্ত ায়ন
শুরু কশর। অমভ্জ্ঞতার আশোশক ই-ক্লাস বটি সফটওয়যারটি আধুমনকায়শনর উশদ্যাগ গ্রহণ করা হশয়শে।
সাধারণ ত মিষ্টয
ট্রিক্ষকগণ অধ্যায় মভ্মিক পাঠ্যপুস্তশকর আশোশক ব ার্ ড কৃতডক মনধ ডামরত েংখ্যক এেট্রেট্রকউ এবং সৃজনিীে প্রশ্ন
আপয়লাড কয়র িাশকন।
o ব ার্ ড কৃতডক অনুশমামেত মিক্ষকগন অনোইশন প্রশ্ন মর্াশরিন কশর িাশকন ।
o মিক্ষািীরা ব ার্ ড বিশক প্রেি ID ও Password এর মাধ্যশম Login কশর অনলাইবন পরীক্ষা
বেওয়ার সুশযাগ পায় ।
o এেট্রেট্রকউ প্রশশ্নর পরীক্ষা বিষ হ ার সাশি সাশি স্বাংমক্রয়ভ্াশ মূল্যায়ণ ও ফে প্রকাি হয় ।
বস ার সুম ধাসমূহ
 অনোইশন পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়শন প্রযুমক্তর ব্য হার প্রসামরত হশয়শে
 মিক্ষক ও মিক্ষািী পাঠ্য ইমূখী হশ
 পাঠ্যপুস্তকশকমন্দ্রক মনর্ভডে ও মানসম্মত প্রশশ্ন মিক্ষািীরা অনোইশন ক্লাস বটি মেশত বপশর গাইর্ ও
বকামিাং ম মুখ হশ
 েশরর সুম ধাজনক সমশয় অধ্যায়মভ্মিক একটি একটি কশর প্রশ্ন আপশোর্ কশর মিক্ষক সৃজনিীে প্রশ্ন
প্রণয়শন েক্ষতা অজডন করশ
 মিক্ষক ও মিক্ষািী আইমসটি বত েক্ষতা বৃমদ্ধ পাশ
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৭. অনোইন প্রশ্নব্যাাংক
ভূট্রেকা
প্রশ্নপত্র ফাঁসশরাধ, মনর্ভডে ও মানসম্মত প্রশ্নপত্র-প্রণয়ন, গাইর্ ই ও বকামিাং-মনভ্ডরতা ন্ধ করশত/কমাশত যশিার
মিক্ষাশ াশর্ ডর উদ্ভা ন অনোইন প্রশ্নব্যাাংক ।
যাত্রা শুরুর পটভূমম
রূপকল্প ২০২১ াস্ত ায়শনর শুরু বিশকই যশিার মিক্ষা ব ার্ ড আইমসটি ব্য হার কশর মিক্ষা প্রমতষ্ঠাশনর সাশি
ব াশর্ ডর সকে প্রিাসমনক কায ডক্রশমর বস া অনোইশন প্রোন শুরু কশর। এরপর তথ্যপ্রযুমক্ত ব্য হার কশর কীভ্াশ
প্রশ্নপত্র ফাঁসশরাধ, মনর্ভডে ও মানসম্মত সৃজনিীে প্রশ্ন প্রণয়ন, মর্াশরিন ও মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাশন অনোইশন প্রশ্নপত্র
সর রাহ কশর পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় বসেশক্ষয খসড়া আইমর্য়া উপস্থাপন কশর। পরীক্ষামূেকভ্াশ মিক্ষা
মন্ত্রণােয় যশিার মিক্ষাশ ার্ ডশক একটি সফটওয়ার ততমর ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (প্রাক-মন ডািমন, মন ডািমন, অধ ডামষ ডক, ামষ ডক) গ্রহশণর োময়ত্ব প্রোন কশর।
এর আশোশক প্রশ্নব্যাাংক সফটওয়ার ততমর কশর াাংোশেি পরীক্ষা উন্নয়ন ইউমনট (BEDU) ও োকা মিক্ষা
ব াশর্ ডর মতামত গ্রহণ কশর 2016 সাশে সফটওয়ারটি চূড়ান্ত করা হয়। প্রশ্নব্যাাংশকর মাধ্যশম অনোইশন প্রশ্নপত্র
সর রাহ কশর প্রািমমক পয ডাশয় 2০১৬ সাশে ১৬১টি মাধ্যমমক ম দ্যােশয় ৪টি ম ষশয় প্রাক-মন ডািমন পরীক্ষা
সফেভ্াশ গ্রহণ করা হয়।
এরপর ২০১৭ ও ২০১৮ সাশে এ ব াশর্ ডর অধীশন মাধ্যমমক ম দ্যােশয় অষ্টম বেমণর সকে ম ষশয়, ন ম ও েিম
বেমণর ১৭টি ম ষশয় অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।
তডমাশন যশিার মিক্ষাশ াশর্ ডর অনুশমামেত ২৭১৫টি (সকে) মনম্নমাধ্যমমক ও মাধ্যমমক ম দ্যােশয় ষষ্ঠ ও সিম
বেমণর ৫টি ম ষয়, অষ্টম বেমণর সকে ম ষশয়র অধ ড- ামষ ডক ও ন ম বেমণর ১৯টি ম ষশয়র অধ ড- ামষ ডক ও ামষ ডক
পরীক্ষা, এসএসমস পরীক্ষািীশের প্রাক-মন ডািমন ও মন ডািমন পরীক্ষা প্রশ্নব্যাাংশকর মাধ্যশম অনোইশন প্রশ্নপত্র
সর রাহ কশর পরীক্ষা গ্রহণ করা হশে।
িযাশেঞ্জ সমূহ
েীঘ ড ৫ ের যা ৎ যশিার মিক্ষা ব ার্ ড সফেভ্াশ প্রশ্নব্যাাংশকর মাধ্যশম পরীক্ষা গ্রহণ করার পরও রাষ্ট্রীয়
পৃষ্ঠশপাষকতার া প্রশণােনার অভ্া ।
কমডকতডা ও মিক্ষকগশণর উন্নত প্রমিক্ষণ না িাকা
সকে ব াশর্ ড প্রশ্নব্যাাংক িালুর উশদ্যাগ গ্রহণ না করা
মিক্ষা প্রমতষ্ঠাশন মপ্রন্টার স্বল্পতা
মিক্ষক কর্তক
ড প্রশ্নব্যাাংশক প্রশ্ন আপশোর্ মনয়মমত রাখা।
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গৃহীত পেশক্ষপ সমূহ
 এ ব াশর্ ডর অধীন সকে প্রমতষ্ঠাশনর প্রধানমিক্ষক ও ১ জন সহকারী মিক্ষকশক অনোইশন প্রশ্নব্যাাংশক
প্রশ্নপত্র আপশোর্, মর্াশরিন ও র্াউনশোশর্র ওপর প্রমিক্ষণ প্রোন করা হশয়শে ।
 খেনা ম ভ্াশগর সকে বজো মিক্ষা অমফসার ও উপশজো/িানা মাধ্যমমক মিক্ষা অমফসারগশণর
অাংিগ্রহশণ প্রমিক্ষণ কমডিাো াস্ত ায়ন করা হশয়শে।
 যশিার মিক্ষাশ াশর্ ডর অধীন ব ডু কর্তক
ড প্রমিমক্ষত সকে ম ষশয়র সকে মািার বেইনারশের প্রশ্নব্যাাংশক
অনোইশন প্রশ্ন আপশোর্, মর্াশরিন ও র্াউনশোশর্র ওপর প্রমিক্ষণ প্রোন করা হশয়শে।
 মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র কমডকতডা, াাংোশেি প্রশক িে ম বম দ্যােশয়র(বুশয়ট) মিক্ষকর্.বমাহাম্মে
কায়শকা াে,ম মভ্ন্ন ব াশর্ ডর বিয়ারম্যান ও কমডকতডা, প্রমতষ্ঠানপ্রধান, প্রশ্নপত্র আপশোর্ ও মর্াশরিনকারী
মিক্ষকগণ ও মিক্ষাম েগশণর সমিশয় বসমমনার করা হশয়শে।
 েক্ষ মিক্ষকগশণর অাংিগ্রহশণ বেমণমভ্মিক ও পরীক্ষামভ্মিক মসশে াস ম ভ্াজশনর েশক্ষয একামধক
বসমমনার আশয়াজন করা হশয়শে ।
 মনর্ভডে প্রশ্নপত্র প্রণয়শনর জন্য মন ডামিত মিক্ষক ও প্রমতষ্ঠানপ্রধানশের শুদ্ধ ানান-মেখন ও সম্পােনার
কোশক িশের ওপর ৩ মেশনর প্রমিক্ষণ প্রোন করা হশয়শে এ াং অব্যাহত িাকশ ।
 মানসম্মত প্রশ্ন আপশোকারী মিক্ষক ও প্রমতষ্ঠানশক ম শিষ সম্মাননা মহশসশ সনে ও প্রশণােনামূেক
ম শিষ পুরস্ক্ার প্রোশনর ব্য স্থা করা হশয়শে।
 াাংোশেি পরীক্ষা উন্নয়ন ইউমনশটর (BEDU) ম শিষজ্ঞগশণর সাশি একামধক মতম মনময় সভ্ার
আশয়াজন করা হশয়শে।
 পরীক্ষা িোর সমশয় প্রশ্ন আপশোর্কারী, মর্াশরটর, প্রমতষ্ঠানপ্রধানগণ ও ব াশর্ ডর কমডকতডাশের সমিশয়
প্রতযন্ত অঞ্চশের মিক্ষাপ্রমতষ্ঠান পমরেিডন কশর পরীক্ষািী, বেমণমিক্ষক ও প্রমতষ্ঠানপ্রধাশনর মতামত ও
সুপামরি গ্রহণ করা হশয়শে।
 মণ ডত কমডিাো/বসমমনার ও মতম মনময় সভ্া বিশক প্রাি মতামত ও সুপামরশির আশোশক প্রশ্নব্যাাংক
সফটওয়ারটি আপশর্ট করা হশয়শে।
এ উশদ্যাশগ যা যা কল্যাণ শয় এশনশে
২০১০ সাে বিশক সৃজনিীে প্রশ্ন পদ্ধমতশত পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হশেও প্রমতষ্ঠাশন প্রমিমক্ষত মিক্ষক না িাকায় গাইর্
বিশক প্রশ্নপত্র-প্রণয়ন া গাইর্ ব্য সায়ীশের বে রাত্ম্য া সমমমত কর্তক
ড মনম্নমাশনর প্রশ্নপত্র-প্রণয়ন কশর পরীক্ষা
গ্রহশণর ফশে োত্রোত্রীশের মিন্তনেক্ষতা যািাইশয়র বক্ষশত্র মিক্ষা-সাংমিষ্টশের মশধ্য হতািা ম দ্যমান।
প্রশ্নব্যাাংক সফটওয়ারটি সৃজনিীে প্রশ্নপদ্ধমতর কাঠাশমা বমশনই ততমর করা হশয়শে ম ধায় মিক্ষক প্রশ্ন আপশোর্
করশত বগশেই ধাশপধাশপ সৃজনিীে প্রশ্নপদ্ধমতর প্রমতটি স্তর বমশনই আপশোর্ সম্পন্ন করশত হয় । বযকারশণ
আপশোর্কৃত প্রশ্নটি মানসম্মত হশ ∑সাশিসাশি মিক্ষশকরও সৃজনিীে প্রশ্নপদ্ধমতর ওপর প্রমিক্ষণ হশয় যাশে।
অনোইশন প্রশ্নপত্র আপশোশর্র ফশে আপশোর্কারী মিক্ষক আইমসটিশতও েক্ষতা বৃমদ্ধ পাশে।
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যশিার ব াশর্ ডর অধীশন কমডরত সকে মিক্ষক প্রশ্ন আপশোশর্র সুম ধা পাশেন। এপয ডন্ত অনোইশন মিক্ষক কর্তক
ড
১৫০০ বসট রিনামূেক ও ১২০০ বসট হুমন ডািমন প্রশ্নপত্র ও ৫০০০০ এর অমধকএকক (Single) প্রশ্ন আপশোর্
সম্পন্ন হশয়শে।
প্রশ্নব্যাাংশকর প্রশ্নপশত্র সাশজিন া গাইর্ ই বিশক বকাশনা প্রশ্ন আশস না ম ধায় বেমণমিক্ষক এনমসটিম কর্তক
ড
প্রেি পাঠ্যপুস্তক পাঠোশন াধ্য হশেন ।
ব ার্ ড প্রেি মানসম্মত প্রশশ্ন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বেয়ার মাধ্যশম মিক্ষািীশের সৃজনিীে প্রশ্নভ্ীমত ও পা মেক পরীক্ষা
ভ্ীমত দূর হশে।
পাঠ্যপুস্তকশকমন্দ্রক মনর্ভডে ও মানসম্মত প্রশ্নপশত্র পরীক্ষা মেশত পারায় োত্রোত্রী গাইর্ ই া বকামিাং া
সাশজিনম মুখ হশয় পাঠ্যপুস্তক পাশঠ মশনাশযাগী হশয়শে।
২৭১৫টি মাধ্যমমক ম দ্যােশয়র প্রমতষ্ঠানপ্রধান, কমডরত প্রায় ৪৭,০০০ বেমণমিক্ষক ও যশিার ব াশর্ ডর অধীন ষষ্ঠ
বিশক েিম বেমণশত অধ্যয়নরত প্রায় ১০ েক্ষ মিক্ষািীর জী নমাশন পমর তডন এশসশে।
ভ্ম ষ্যশত বেশির পা মেক পরীক্ষা া ভ্মতড া িাকমর পরীক্ষা গ্রহশণ সুদূরপ্রসারী অ োন রাখশ ।
উপকারশভ্াগী া অাংিীজশনর প্রমতমক্রয়া া অনুভূমত
 যশিার ব াশর্ ডর অধীশন এোকার কমডরত মাধ্যমমক পয ডাশয়র সকে প্রধানমিক্ষক মনশজ প্রশ্নপত্র র্াউনশোর্
কশর পরীক্ষা গ্রহণকরার সক্ষমতা অজডন কশরশেন।
 পাঠ্যপুস্তকশকমন্দ্রক মনর্ভডে ও মানসম্মত প্রশ্নপশত্র পরীক্ষা গ্রহণ করশত বপশর গাইর্ ব্য সায়ীশের বে রাত্ম্য
বিশক পমরত্রাণ বপশয়শেন।


েশরর সুম ধাজনক সমশয় একটি একটি কশর প্রশ্ন আপশোর্ কশর সাংরক্ষণ করা যায়। বস জন্য ব ি
সময় মনশয় প্রশ্ন করা যায় এ াং প্রশশ্নর মান ভ্াশো হয়।

 পরীক্ষা অনুষ্ঠাশনর মেন স্বল্প সময় পূশ ড(ব ার্ ড কর্তক
ড মনধ ডামরত পরীক্ষা অনুষ্ঠাশনর মেন সকাশে ৩০-৬০
মমমনট) ব ার্ ড বিশক প্রশ্নপত্র প্রশ্নব্যাাংশক আপশোর্ করশে প্রমতষ্ঠানপ্রধান র্াউনশোর্ কশর িাশকন ।
সুতরাাং প্রশ্নফাঁশসর সম্ভা না িাশক না।
 বেমণমিক্ষশকর সাশজিন বিশক প্রশ্ন না িাকায় মিক্ষািীরা বেমণমিক্ষশকর মনকট মজমম্ম িাকার বকাশনা
সম্ভা না িাশকনা া প্রাইশভ্ট পড়শত াধ্য হয়না।
 ব াশর্ ডর নামামিত প্রশ্নপত্র ম দ্যােশয়র মনজস্ব ব্য স্থাপনায় স্বল্প খরশি ভ্াশোমাশনর কাগশজ মপ্রন্টকৃত
প্রশ্নপশত্র পরীক্ষা মেশয় পরীক্ষািীরা খ খমি।
 প্রশ্নব্যাাংশক অনোইশন প্রশ্ন আপশোর্ ও মর্াশরিন করশে মিক্ষকশক সম্মামন বেওয়া হয় ।
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টিভিভি/গ্রাফ/ছভি
ইশনাশভ্িন কায ডক্রশমর কমডপমরকল্পনা প্রণয়ন ওকমডপমরকল্পনার প্রমতশ েন
১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

আইমর্য়ার
মিশরানাম

বস া
গ্রহীতা

সমস্যা

সমাধান

প্রতযামিত ফোফে

প্রতযামিত ব্যয়

মন্তব্য

(TCV)

(টাকা)

মরশসাস ড
প্রামি

আগে
প্রশ্নপত্র
ফাঁসশরাধ,
মনর্ভডে
ও
মানসম্মত
প্রশ্নপত্রপ্রণয়ন,
গাইর্ ই ও
বকামিাংমনভ্ডরতা ন্ধ
করশত/কমা
বত যশিার
মিক্ষাশ াশর্রড
উদ্ভা ন
অনোইন
প্রশ্নব্যাাংক

যশিার
মিক্ষা
ব াশর্রড
আওতাধীন
সকে
মিক্ষা
প্রমতষ্ঠাশনর
ষষ্ঠ, সিম,
অষ্টম,
ন ম ও
েিম
বেমণর
মিক্ষািী,
সকে
মিক্ষক ও
প্রমতষ্ঠান
প্রধান

সাশজিশনর নাশম
প্রশ্ন ফাঁস,
বয
স্যার প্রশ্ন ততরী
করশ ন
প্রধান
মিক্ষক ও োত্রোত্রীরা পূ ড বিশক
অ গত িাশকন
ফশে
মনমিষ্ট
মিক্ষশকর মনকট
প্রাইশভ্ট পড়ার
ইশে
বপাষন,
প্রাইশভ্ট স্যাশরর
মনকট হশত খাতা
কাটার সময় ব মি
নম্বর প্রামির ইো,
প্রাইশভ্ট না পড়শে
সাশজিন কমন না
পড়া, ম দ্যােশয়
ফোফে খারাপ
করা,
সমমমতর
মনম্ন মাশনর প্রশ্ন
ক্রয়,
সমমমতর
কমমিন ামণজয,
গাইর্
মনভ্ডর
প্রশ্ন,মিক্ষকশের
বেমণ
কশক্ষ
পাঠোশনর বিশয়
বকামিাং মকাং া
প্রাইশভ্ট পড়াশত
আগ্রহ
ব মি
ইতযামে।

অনোইশন মনজ
প্রমতষ্ঠাশন শসই
মাত্র ১ মমমনশট
প্রশ্নব্যাাংক হশত
প্রতমষ্ঠানপ্রধান
প্রশ্নপত্র
র্াউনশোর্
করশত
পারশনএ াং
পরীক্ষা আরম্ভ
হওয়ার মনধ ডামরত
সমশয়র
পূশ ড
মনজ
উশদ্যাশগ
অি া
বকন্দ্র
স্কুশের সহায়তায়
প্রশ্নপত্র োপাশনার
কাজ
সম্মন্ন
করশত পারশ ন|

সময় (T) :
১৫ মেন

পগে
সময় ( T) :
০১ মেন
খরি( C) :
১০০০/-

খরি (C) :
২৫০০/যাতায়াত (V)
: ০৪ ার
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যাতায়াত ( V
):
০০ ার

পভেির্তন
সময় (T) :
১৪ মেন (কম )
খরি
(C)
:১৫০০/- (কম )
যাতায়াত (V) :
০৪ ার (কম )

োত্র
কর্তডক
মািা মপছু ১০/ব ার্ ড মফ মাত্র

মনজস্ব
তহম ে

সেবাটি
চালু
রয় য়ছ

মর্মজটাে ওয়ার্ল্ড- ২০১৭ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিখ হামসনাশক যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর সামভ্ডক মর্মজটাে কায ডক্রম উপস্থাপন
কশরন তৎকােীন সমি র্. বমাো আমীর বহাশসন

ঙ্গ ন্ধু আন্তজডামতক সশম্মেন বকন্দ্র,োকায় অনুমষ্ঠত মর্মজটাে ওয়ার্ল্ড- ২০১৬ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিখ হামসনা যশিার মিক্ষা
ব াশর্ ডর প্রশ্নব্যাাংক সফটওয়যাশরর কায ডক্রম পমরেিডন করশেন।
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সুন্ধরা কনশভ্নিন বসন্টার, োকায় অনুমষ্ঠত মর্মজটাে ওয়ার্ল্ড-২০১৭ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রযুমক্ত উপশেষ্টা সজী
ওয়াশজে জয় যশিার ব াশর্ ডর প্রশ্নব্যাাংশকর কায ডক্রম পমরেিডন করশেন।

সাতমক্ষরা সরকামর ামেকা উচ্চ ম দ্যােশয় প্রশ্নব্যাাংশক প্রশ্ন আপশোর্, প্রশ্ন সাংগ্রহ ও পরীক্ষা গ্রহণ সাংক্রান্ত
কমডিাো অনুমষ্ঠত হয়।

15 /35

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কায ডােশয় এশেস টু ইনফরশমিন কমডকতডাগশণর সাশি যশিার মিক্ষা ব াশর্ ড কমডকতডাগশণর মতম মনময়

র্. বমাহাম্মে কায়শকা াে যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর প্রশ্নব্যাাংশকর প্রশশ্নর উপর মত ম মনময় করশেন।
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মাননীয় মিক্ষামন্ত্রী (সাশ ক), মিক্ষাম ে, মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র কমডকতডাগণ, ম মভ্ন্ন ব াশর্ ডর বিয়ারম্যানগণ ও ব ডুর ম শিষজ্ঞগশণর অাংিগ্রহশন
কে াজাশর পরীক্ষা সাংষ্কাশরর উপর কমডিাোয় ও প্রশ্নব্যাাংশকর উপর পয ডাশোিনায় অাংিগ্রহণকারী েে

ঙ্গ ন্ধু আন্তজডামতক সশম্মেন বকন্দ্র, োকায় অনুমষ্ঠত মর্মজটাে ওয়ার্ল্ড-২০১৭ এ মিক্ষা মন্ত্রণােশয়র মাননীয় অমতমরক্ত সমি যশিার ব াশর্ ডর
প্রশ্নব্যাাংশক অনোইশন পরীক্ষায় ম জয়ী মিক্ষািীশের মাশে পুরষ্কার প্রোন করশেন।
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একনজরে অনলাইন প্রশ্নব্যাংক
ক)
অনলাইন প্রশ্নব্যাংয়করোধ্যয়েপ্রশ্নপত্র েরবরাহ কয়র সবায়ড ের আওতাধীন েকল ট্রনম্ন-োধ্যট্রেক ও
োধ্যট্রেকট্রবদ্যালয় রষষ্ঠ, েপ্তে, অষ্টে ও নবেয়শ্রট্রেরঅধ ে-বাট্রষ েকওবাট্রষ েক এবং দিেয়শ্রট্রের
প্রাক-ট্রনব োচনী ও ট্রনব োচনীপরীক্ষাগ্রহে।
খ)
যয়িার ট্রিক্ষা সবায়ড ের অধীয়ন কেেরত েকল ট্রবষ ট্রিক্ষকয়কর োধ্যয়ে অনলাইয়ন সৃিনিীল
(রচনামূলক ও বহুট্রনব োট্রচনী)প্রশ্ন আপয়লাড প্যায়নল ততট্রর। এ প্যায়নয়লর োধ্যয়েট্রিক্ষকবৃন্দ
পরীক্ষাট্রিট্রিক প্রশ্ন আপয়লাড কয়র োয়কন।
গ)
ট্রবষ ট্রিক্ষকয়কর োধ্যয়ে আপয়লাডকৃত প্রট্রতটি প্রশ্ন একাট্রধক েডায়রটরগে স্ব ংট্রক্র িায়ব
সপয় অনলাইয়ন েডায়রিন কয়র োয়কন। সবাড ে সেয়ক অনলাইয়ন েয়নানীত েডায়রটরগে
অনলাইয়ন পরীক্ষাট্রিট্রিক প্রশ্নপত্র েডায়রিন কয়র োয়কন। প্রট্রতটি প্রশ্নপত্র কেপয়ক্ষ ২ িন
েডায়রটয়রর োধ্যয়ে েডায়রিন ট্রনট্রিত হয়লই প্রশ্নপত্র প্রশ্নব্যাংয়ক িো হ ।
ঘ)
েডায়রিনকৃত প্রশ্নপত্রঅট্রধকতর োনেম্মত করার লয়ক্ষে অনলাইন সয ে েডায়রিন প্যায়নল
ততট্রর করা হয় য়ছ। ৩/৪ িন েডায়রটর অনলাইয়ন একোয়ে বয়ে চুড়ান্ত েডায়রিন কয়র োয়কন।
ঙ)
প্রট্রতষ্ঠান প্রধান অনলাইয়ন সবাড ে কর্তক
ে ট্রনধ োট্ররত েেয় ডাউনয়লাড কয়র পরীক্ষা গ্রহন কয়র
োয়কন। এিন্য ডাউনয়লাড প্যায়নল ততট্রর করা হয় য়ছ।
াস্ত ায়শনর কারণ
o প্রশ্নপত্র ফাঁস বরাধ
o মিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন
o মানসম্মত সৃজনিমে প্রশ্ন প্রণয়ন
o সৃজনিীে পদ্ধমতর সাশি াধ্যতামূেক পমরমিমত
o সমমমতর মনম্নমাশনর প্রশ্ন
o বকামিাং বসন্টার ও গাইর্ ই মনভ্ডরতা কমশ ।
o িট্রবষ্যয়ত সদয়ির পাবট্রলক পরীক্ষা বা িট্রত ে বা চাকট্রর পরীক্ষা গ্রহে সুদূর প্রোরী অবদান রাখয়ব।
তডমান বস ার সুম ধাসমূহ
 যয়িার সবায়ড ের অধীয়ন এলাকার কেেরত োধ্যট্রেক পয োয় র েকল প্রধান ট্রিক্ষক ট্রনয়ি প্রশ্নপত্র ডাউনয়লাড
কয়র পরীক্ষা গ্রহে করার েক্ষেতা অিেন কয়রয়ছন।
 পাঠ্যপুস্তক সকট্রেক ট্রনভুেল ও োনেম্মত প্রশ্নপয়ত্র পরীক্ষা গ্রহে করয়ত সপয়র গাইড ব্যবো ীয়দর সদ রাত্ম্ে
সেয়ক পট্ররত্রাে সপয় য়ছন।
 বছয়রর সুট্রবধা িনক েেয় একটি-একটি কয়র প্রশ্ন আপয়লাড কয়র েংরক্ষে করা যা । সেিন্য সবি
েে ট্রনয় প্রশ্ন করা যা এবং প্রয়শ্নর োন িায়লা হ ।
 পরীক্ষা অনষ্ঠায়নর ট্রদন স্বল্প েে পূয়ব ে (সবাড ে কর্তক
ে ট্রনধ োট্ররত পরীক্ষা অনষ্ঠায়নর ট্রদন েকায়ল ৩০-৬০
ট্রেট্রনট) সবাড ে সেয়ক প্রশ্নপত্র প্রশ্ন ব্যাংয়ক আপয়লাড করয়ল প্রট্রতষ্ঠান প্রধান ডাউনয়লাড কয়র োয়কন।
সুতরাং, প্রশ্ন িাঁয়ের েম্ভাবনা োয়ক না।
 সশ্রট্রে ট্রিক্ষয়কর োয়িিন সেয়ক প্রশ্ন না োকা ট্রিক্ষােীরা সশ্রট্রে ট্রিক্ষয়কর ট্রনকট ট্রিট্রম্ম োকার সকায়না
েম্ভাবনা োয়ক না বা প্রাইয়িট পড়য়ত বাধ্য হ না।
 সবায়ড ের নাোট্রিত প্রশ্নপত্র ট্রবদ্যালয় র ট্রনিস্ব ব্যবস্থাপনা স্বল্পখরয়চ িায়লা োয়নর কাগয়ি ট্রপ্রন্টকৃত
প্রশ্নপয়ত্র পরীক্ষা ট্রদয় পরীক্ষােী রাখুব খুট্রি।
 প্রশ্ন ব্যাংয়ক অনলাইয়ন প্রশ্ন আপয়লাড ও েডায়রিন করয়ল ট্রিক্ষকয়ক েম্মাট্রন সদও া হ ।
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৮. পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক ট্রনয় াগ
পূব েবতী সেবার পদ্ধট্রত
প্রট্রতষ্ঠান প্রধান ট্রিক্ষা সবায়ড ে এয়ে ট্রিক্ষকয়দর তথ্য/আয়বদন িো ট্রদয়তন। সবায়ড ে ডাটা এট্রি কয়র ট্রিক্ষকয়দর তথ্য
হাড ে কট্রপয়ত েংরক্ষে ও প্রট্রক্র া কয়র পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক ট্রনয় াগপত্র ডাকয়যায়গ পাঠায়না হয়তা। উিরপত্র
ট্রবতরে ম্যান াট্রল করা হয়তা।
পূব েবতী সেবার েেস্যােমূহ
o ট্রবষ ট্রিট্রিক ট্রিক্ষকয়দর ডাটা ব্যবস্থাপনা িটিল
o পরীক্ষক ট্রনয় াগ ম্যান াট্রল হও া দক্ষ ট্রিক্ষক ট্রনয় াগ ট্রনট্রিত করা েম্ভব হয়তা না
o প্রধান পরীক্ষক ট্রনব োচয়ন ট্রবষ , উপয়িলা, সিলা ট্রিট্রিক ট্রনয় াগ প্রদান প্রট্রক্র া িটিল
o উিরপত্র ব্যবস্থাপনা ট্রছল ঝট্রৌঁ কপূে ে
o কেেকতোয়দর পয়ক্ষ তদারট্রক করা ঝায়েলাপূে ে
উয়েশ্য
o োধ্যট্রেক ও উচ্চ োধ্যট্রেক ট্রিক্ষা সবাড ে, যয়িায়রর অধীয়ন বছয়র ট্রতনটি পাবট্রলক পরীক্ষার (সিএেট্রে,
এেএেট্রে ও এইচএেট্রে) প্রা পাঁচ লক্ষ পরীক্ষােীর উিরপত্র মূল্যা য়ের লয়ক্ষে সিলা ও উপয়িলা ট্রিট্রিক
অট্রিজ্ঞ, প্রট্রিট্রক্ষত োস্টার সিইনারয়দর েধ্য সেয়ক পরীক্ষক, প্রধানপরীক্ষক ও ট্রনরীক্ষক ট্রনয় াগ করা।
o ট্রবষ ট্রিট্রিক উিরপত্র পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকয়দর েয়ধ্য ও ান ষ্টপ পদ্ধট্রতয়ত ট্রবতরে করা
o তুলনামূলক িায়ব কাছাকাট্রছ প্রধান পরীক্ষক ট্রনব োচন করা
o প্রধান পরীক্ষক তার অধীনস্ত পরীক্ষকয়দর মূল্যা ন প্রট্রতয়বদন অনলাইয়ন সপ্ররে করা
সেবার পট্ররট্রচট্রত
যয়িার ট্রিক্ষা সবায়ড ের অধীনস্ত েকল ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়ন কেেরত ট্রিক্ষকয়দর Database সেয়ক ট্রিক্ষাগত সযাগ্যতা
ও অট্রিজ্ঞতার ট্রিট্রিয়ত Grading কয়র তাট্রলকা প্রস্তুত হ । এই তাট্রলকা হয়ত সিলা সকাটা অনু্যা ী পরীক্ষক ও
প্রধান পরীক্ষক ট্রনয় াগ করা হ । পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগে ট্রনয় াগপত্র Online এ সপয় োয়কন এবং
SMS Notification পান। প্রধান পরীক্ষয়কর অধীয়ন সয েকল পরীক্ষকয়ক সবাড ে সেয়ক েয়নান ন সদ া হ
তাঁর তাট্রলকা অনলাইয়ন প্রকাি করা হ । প্রধান পরীক্ষকগয়ের অধীনস্ত পরীক্ষয়কর ট্রবল ও উিরপত্র মূল্যা য়নর
ট্ররয়পাট ে অনলাইয়ন সপ্ররে কয়র োয়কন।পরীক্ষকওপ্রধানপরীক্ষকগয়েরপাট্ররশ্রট্রেক Mobile Banking
System সেয়কয়প্ররে করা হ ।
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বতেোন সেবার সুট্রবধােমূহ
 ট্রিক্ষকগে ঘয়র বয়ে এেএেএে ও অনলাইয়ন অট্রিজ্ঞতার ট্রিট্রিয়ত পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক ট্রহয়েয়ব
ট্রনয় াগ পত্র সপয় োয়কন। সুতরাং দক্ষ ট্রিক্ষয়কর োধ্যয়ে উিরপত্র মূল্যাট্র ত হ ।
 অনলাইয়ন প্রধান পরীক্ষক উিরপত্র মূল্যা ন প্রট্রতয়বদন সপ্ররে কয়রন ট্রবধা স্বংট্রক্র িায়ব ডাটাপ্রয়েে
কয়র স্বল্প েেয় ট্রবল প্রদান েম্ভব হ ।
 বারবার সবায়ড ে আেয়ত হয়েনা িয়ল যাতা ায়তর েে ও খরচ োশ্র হয়ে ।
 দুনীট্রত প্রা শূয়ন্যর সকাটা সনয়ে এয়েয়ছ ।
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৯. আধুমনক সফটওয়াশর বরজাল্ট প্রশসমসাং মসশিম
ভূমমকা
ফোফে প্রস্তুমতর বক্ষশত্র েক্ষ র্াটা মনশয় কাজ করশত হয় । বযখাশন একজন ফে প্রািীর র্াটাও িতভ্াগ
গুরুত্বপূণ ড। তাই স ডাধুমনক প্রযুমক্ত সমন্নশ মিত কশর যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর পা মেক পরীক্ষা সমূশহর
ফোফে প্রস্তুত করা এই মসশিশমর মূে উশিশ্য।
িেমান সমস্যা
পুরশনা ফেশপ্রাশ ইজর্ র্াটাশ শজ এ াং মক্লপার বগ্রাগ্রাম দ্বারা স গুশো ব ার্ ড ফোফে প্রস্তুত করশে মকন্তু
তডমান ৬৪ ম ট হাইমির্ কমম্পউটার িশে আসায় পুরশনা সফটওয়ার দ্বারা আর ফোফে প্রস্তুমতর
কাশজর মসকুশয়ন্স ধশর রাখাযাশে না।
ম দ্যমান পদ্ধমতশত বকন্দ্র বিশক ওএমআর মিট কাশেকিন সময় সাশপক্ষ ও ব্যয় হুে, তাোড়া অশনক
মিট হামরশয় যায়, নষ্ট হয়।
ওএমআর বমমিন ক্রয় ও রক্ষণাশ ক্ষণ অতযন্ত ব্যয় হুে

বস ার পমরমিমত
বকন্দ্র বিশক অনোইশন প্রাি ই-টাইপ, এম-টাইপ ও এইি-টাইপ ওএমআর মিট এর soft color
image বক র্াটাশত রূপান্তর কশর অফোইশন ব াশর্ ডর তত্ত্বা ধাশন পরীক্ষা নীমতমাো অনুযায়ী বরজাল্ট
প্রশসস সম্পন্ন হশ এ াং ফোফে প্রকাি করা হশ ।
এশত কাজ সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুিারু হশ । স্বে ফোফে ও জ া মেমহতামূেক কাশজর পমরশ ি ততরী হশ ।
পমিমশধ্য মিট হামরশয় যাশ না।
এভ্াশ বস াশক জনগশণর বোর বগাড়ায় বপ ৌঁশে মেশয় ঙ্গ ন্ধুর বিাষণ মুক্ত সমাজ প্রমতষ্ঠার স্বপ্ন াস্ত ায়ন
কশর িশেশে যশিার মিক্ষা ব ার্ ড।

সুম ধাসমূহ
স্বে ও দ্রুততার সমহত ফোফে বেওয়া
মনর্ভডেভ্াশ ফোফে প্রস্তুত করা
কম সমশয় কম জন ে সম্পৃক্ত কশর ফোফে প্রস্তুত করা
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১০. অনোইশন ওএমআর মিট কাশেকিন অযান্ড র্াটা এেোকটিাং মসশিম
ভূমমকা
পরীক্ষা গ্রহশনর পর স শিশয় ড় কমডযজ্ঞ হশে ওএমআর মিট সাংগ্রহ, হামজরাপত্র সাংগ্রহ কশর ব াশর্ ড
বপ্ররণ এ াং স্ক্যান করা । পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষশকর অাংি একইভ্াশ ব াশর্ ড বপ্ররণ এ াং স্ক্যান করা ।
এসকে কাশজ সমিয় সাধন কশর কাজটি যিাযিভ্াশ সম্পন্ন করার েশক্ষয পরীক্ষা বকন্দ্র হশত অনোইশন
ওএমআর মিট কাশেকিন অযান্ড র্াটা এেোকটিাং মসশিম তডমাশন াস্তা ায়নাধীন।
বস ার পমরমিমত
ক)
বকন্দ্র ও প্রধান পরীক্ষকশের মনকট বিশক OMR মিট (মতন প্রকাশরর মিট বযমন-ই-টাইপ,
এইি-টাইপ ও এম টাইপ যিাক্রশম টপ বপারসান, মমশর্ে বপারসান ও অ শজকটিভ্) স্ক্যান কশর
একই সাশি ইশমজ ও এেোকশটর্ র্াটা ব াশর্ ডর সাভ্ডাশর বপ্ররণ।
খ)

পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী বয মেন বয পরীক্ষা সাংগঠিত হশ বসমেন বস পরীক্ষার
উপমস্থমত,অনুপমস্থমত, মহঃষ্কার ইতযামে তথ্য সফট্ওয়যাশরর মনধ ডামরত প্যাশনশে ইনপুট কশর
ম ষয়ওয়ারী মিট স্ক্যান শুরু করশ ন এ াং স্ক্যান বিষ হশে এমপআই এর মাধ্যশম বসন্টার
ইনফরশমিন, সফটওয়যার কর্তক
ড ক্রস ম্যামপাং হশয় াতডা প্রেিডন পূ ডক র্াটা বপ্ররণ করশ ন।
এশত শুরু বিশকই সঠিক পমরসাংখ্যান জায় বরশখ কাজ করা যাশ ।

গ)

পরীক্ষার পর মনমে ডষ্ট সমশয়র মশধ্য OMR Sheet Scan কশর পাঠাশত হশ ম ধায় পরীক্ষার
পর OMR Sheet-এর বৃি পূরশণর বয অমভ্শযাগ রশয়শে তা আর িাকশ না।

ঘ)

ার ার ব াশর্ ড আসশত হশে না ফশে যাতায়াশতর সময় ও খরি সােয় হশ । র্াকশযাশগ মিট
বপ্ররণ ও হাশত হাশত বপ্ররণ উভ্য়টির োগভ্ ঘটশ । স্বল্প সমশয় পরীক্ষার ফে প্রকাি সম্ভ হশ

াস্ত ায়শনর কারণ
o েিটি বজো বিশক ওএমআর মিট সাংগ্রহ করা সময় সাশপক্ষয
o বক্ষত্র ম শিশষ োন্সশপাট ড সুম ধা না পাওয়া
o পমিমশধ্য মিট হামরশয় যাওয়ার সম্ভা না
o র্ভে ঠিকানায় মিট িশে যাওয়া
o ম দ্যমান ওএমআর স্ক্যামনাং বমমিন ক্রয় ও রক্ষণাশ ক্ষণ অতযন্ত ব্যয় হুে
o মিট সাংগ্রহজমনত কারশণ কাশজর ধীরগমত
তডমান বস ার সুম ধাসমূহ
o অনোইশন ওএমআর মিশটর ইশমজ ও র্াটা সাংগ্রহ
o পরীক্ষার রুটিন ও ম ষয় মভ্মিক র্াটাসমূহ
o ফোফে প্রস্তুমতর কাশজ সময় ব মি পাওয়া
o অশপক্ষাকৃত কম ব্যশয়, কম মভ্মজশট এ াং কম সমশয় ফোফে ততরী
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১১. াশয়াশমমেক এশটনশর্ন্স মসশিম
ভূমমকা
বায় ায়েট্রিক সেট্রিয়ন ট্রন োনযা ী আঙ্গুয়লর ছাপ প্রদায়নর োধ্যয়ে অনলাইয়ন হাট্রিরা ট্রনট্রিত করয়ব।
িয়ল সশ্রট্রে কয়ক্ষ হাট্রিরা খাতা ট্রনয় ৫০/১০০/১৫০ িন ছাত্র-ছাত্রীর হাট্রিরা কল করার দীঘ ে প্রট্রক্র ার
অবোন ঘটয়ব। এবং প্রট্রি সদও ার প্রবনতা োকয়ব না। সটস্ট পরীক্ষার পর িরে ট্রিলআপ প্রট্রক্র ার
ইহার ব্যবহার ছাত্র-ছাত্রীয়দর সশ্রট্রেকক্ষ খীখী করয়ব।
ছাত্র-ছাত্রীয়দর ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়ন উপট্রস্থট্রত হার বৃট্রদ্ধর লয়ক্ষে যয়িার ট্রিক্ষা সবাড ে অনলাইন বায় ায়েট্রিক
হাট্রিরা ট্রেয়স্টে ততরীর কাি প্রট্রক্র াধীন। প্রট্রতষ্ঠান কর্তক
ে ট্রনধ োট্ররত েেয় র েয়ধ্যই ছাত্র-ছাত্রী প্রট্রতষ্ঠায়ন
রট্রক্ষত বায় ায়েট্রিক সেট্রিয়ন ট্রন োনযা ী আঙ্গুয়লর ছাপ প্রদায়নর োধ্যয়ে অনলাইয়ন হাট্রিরা ট্রনট্রিত
করয়ব। সবাড ে কর্তক
ে ট্রনধ োট্ররত উপট্রস্থত হার ট্রনট্রিত করয়লই ছাত্র-ছাত্রী তাঁর পাবট্রলক পরীক্ষার িরে
পূরয়ের িন্য েয়নাট্রনত হয়ব।
অনলাইয়ন স্ব-স্ব প্রট্রতষ্ঠায়নর ওয় বোইয়ট এবং যয়িার সবায়ড ের ওয় বোইয়ট ছাত্র-ছাত্রীরদদট্রনক, োট্রেক
ও বাৎেট্ররক হাট্রিরার পট্ররেংখ্যান প্রদিেন করা হয়ব।
উশিশ্য
ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীর িতিাগ উপট্রস্থট্রত ছাত্র-ছাত্রীর অনলাইন বায় ায়েট্রিক হাট্রিরার মূল উয়েশ্য।
ছাত্র-ছাত্রীর অনলাইন বায় ায়েট্রিক হাট্রিরা” বাস্তবা ন হয়ল ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠান সেয়কই বায় ায়েট্রিক
ট্রডিাইে এর োধ্যয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রট্রতষ্ঠায়ন তায়দর উপট্রস্থট্রত ট্রনট্রিত করয়ব যা তাৎক্ষট্রেক িায়ব
োধ্যট্রেক ও উচ্চ োধ্যট্রেক ট্রিক্ষা সবাড ে, যয়িার এর ওয় ব সপাট োয়লর োধ্যয়ে সপ য়ৌঁ ছ যায়ব। এবং যয়িার
ট্রিক্ষা সবাড ে ছাত্র-ছাত্রীর উপট্রস্থট্রতর এই তথ্য ডাটায়বয়ি েংরক্ষে করয়ব। ছাত্র-ছাত্রীর ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়নর
উপট্রস্থট্রতর তথ্য যয়িার ট্রিক্ষা সবায়ড ের ওয় বোইট ও স্ব-স্ব ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়নর ওয় বোইয়ট
তাৎক্ষট্রেকিায়ব প্রকাি করা হয়ব। সযখান সেয়ক অট্রিিাবয়করা তায়দর েন্তায়নর ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়ন
উপট্রস্থট্রতর ট্রবষয় ট্রনট্রিত হয়ত পারয়বন। এবং পরবতীয়ত সয েকল ছাত্র-ছাত্রীর কাম্যেংখ্যক উপট্রস্থট্রত
োকয়ব না তায়দর পাবট্রলক পরীক্ষা অংিগ্রহে করয়ত পারয়ব না। স্ব ংট্রক্র িায়ব তার িরে ট্রিলাপ লক
হয় যায়ব। অে োৎ িরে ট্রিলআপ করয়ত হয়ল অবশ্যই কাম্যেংখ্যক উপট্রস্থট্রত োকয়ত হয়ব। এয়ত ক্লায়ে
ট্রিক্ষােীর উপট্রস্থট্রতর হার বাড়য়ব।
পূব েবতী সেবার পদ্ধট্রত
সশ্রট্রে কয়ক্ষ সশ্রট্রে ট্রিক্ষক হাট্রিরা খাতা সরাল কয়লর োধ্যয়ে ছাত্র-ছাত্রীর হাট্রিরা ট্রনট্রিত কয়রন।
পূব েবতী সেবার েেস্যােমূহ
 হাট্রিরা পট্ররবতেয়নর সুয়যাগ োয়ক
 পাট্ররপাট্রবেক চায়প হাট্রিরা পট্ররবতেয়ন বাধ্য হয়ত হ প্রট্রতষ্ঠান প্রধানয়ক
 প্রয় ািনী উপট্রস্থট্রত হার না সেয়কও পাবট্রলক পরীক্ষার অংিগ্রহয়নর অনেট্রত ট্রদয়ত বাধ্য হও া
 সরাল কল করার েে পাঠদায়নর েে অট্রতবাট্রহত হও া
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তডমান বস ার সুম ধাসমূহ
১। বতেোয়ন ট্রিক্ষকগে সশ্রট্রে কয়ক্ষ ক্লাে েেয় র েয়ধ্যই ছাত্র-ছাত্রীর হাট্রিরা ট্রনয় োয়কন যার িয়ল
ট্রকছুটা হয়লও ক্লায়ের েে নষ্ট হ ।
২। সকান হাট্রিরা খাতার প্রয় ািন হয়ব না।
৩। যায়দর আিানরূপ উপট্রস্থট্রত োকয়ব না তায়দরয়ক ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়নর অিেন্তরীে পরীক্ষা এবং পাবট্রলক
পরীক্ষা সদ ার অনেট্রত সদ া হয়ব না। সেিন্য ছাত্র-ছাত্রীরা ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়ন আেয়ত বাধ্য হয়ব।
৪। সয েকল ছাত্র-ছাত্রীর আিানরূপ উপট্রস্থট্রত োকয়ব না সবাড ে সেয়ক তায়দর পাবট্রলক পরীক্ষার িরে
পূরে লক কয়র সদ া হয়ব, যার িয়ল ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠান প্রধানরা স্থানী চাপ খীি োকয়বন।
৫। েকল ছাত্র-ছাত্রীর প্রট্রতট্রদয়নর হাট্রিরা ডাটায়বি আকায়র োকা সযয়কান ধরয়ের পট্ররেংখ্যান সবর
করা েম্ভব হয়ব।
৬। এর োধ্যয়ে ট্রবট্রিন্ন প্রট্রতষ্ঠায়নর তুলনামূলক ক্লায়ের েংখ্যাও িানা যায়ব।
৭। ছাত্র-ছাত্রীয়দর ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়ন উপট্রস্থট্রতর হার বৃট্রদ্ধ পায়ব
৮। গুেগত ট্রিক্ষার োন বৃট্রদ্ধ পায়ব ছাত্র-ছাত্রীয়দর ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়ন উপট্রস্থট্রতর হার বৃট্রদ্ধ পায়ব
৯। ক্লাে বাদ ট্রদয় সকাট্রচং সেন্টায়র যাতা াত, পায়কে সঘারায়িরা, ট্রকয়িার গ্যাং, ট্রকয়িার অপরায়ধ
িট্রড়য় পড়া, োদকােি হও া, ইট্রিটিট্রিং এর হাত সেয়ক সদয়ির িট্রবষ্যত কাট্ররগরয়দর রক্ষা করা।
প্রয় ািনী যন্ত্রপাট্রত
১। ট্রিক্ষা প্রট্রতষ্ঠায়ন ছাত্র-ছাত্রীর েংখ্যা অনযা ী প্রয় ািনী েংখ্যক বায় ায়েট্রিক ট্রডিাইে, একটি
কট্রিউটার এবং ইন্টারয়নট েংয়যাগ োকয়ত হয়ব।
২। হাট্রিরা গ্রহয়ের েে ইয়লকট্রিট্রেটি োকয়ত হয়ব এবং উপয়র উয়েট্রখত ট্রডিাইেেমূহ েচল োকয়ত
হয়ব।
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1২. পুরাতন ডকুয়েন্ট ট্রডট্রিটালাইি কয়র আকোইি করা
ভূট্রেকা
ডকুগেন্ট শাখাে িকল রেকড ত প্রচভলর্ রপপােগিইজড অভফভিয়াল রেকগড তগক ইগেগজ রূপান্তেকেণ।ভডভজটাল
ডকুগেন্টই রিাগড তে অভফভিয়াল ডকুগেন্ট/ রেকড ত ভিগিগি েণ্য িগি। িালাে িই, রেকড ত বুক ইর্যাভি
রপপােগিইজড ডকুগেন্টগক আে িংেক্ষণ কোে প্রগয়াজন িগি না। স্বল্পিংখ্যক িক্ষ জনিল ভিগয় এই শাখাে
ভিশাল ডাটাগিজ েক্ষণাগিক্ষন কো িম্ভি। এককথায় রিাড ত আগে ছাত্র-ছাত্রীগিে ডকুগেন্ট রেিাগি িংেক্ষণ কগে
র্াে উপে িংগশাধগনে কাজ কেগর্া এিং িংেক্ষণ োখগর্া ির্তোগন র্িস্থগল ভডভজটাল ইগেজ আকাগে উক্ত
ত
ডকুগেন্ট িংেক্ষণ কেগি এিং িংগশাধভনে িেয় ভডভজটাল ইগেজগক ডাউনগলাড কগে ভনধাভের্
িংগশাধনী িি
পুনোয় স্ক্যান কগে পুগি তে ভপভডএফ এে িভির্ িি তগশষ িংগশাধনীে ইগেজ রোে িগয় আপগডট ইগেজটি িংেভক্ষর্
থাকগি।
পূব েবতী েংরক্ষে পদ্ধট্রত
হাড ে কট্রপয়ত ট্রপ্রন্ট করা, হায়ত সলখা, টাইপ করা ট্রবট্রিন্ন োইয়ির বই আকায়র বাঁধাই কয়র সরকড েরুয়ে েংরক্ষন
করা।
পূব েবতী েংরক্ষে েেস্যােমূহ
o
o
o
o
o

সয সকায়না েেয় সরকড ে ট্রবনস্ট হয়ত পায়র
ৌঁ সবর করার প্রট্রক্র া িটিল
পরীক্ষােীর তথ্য খুয়ি
তথ্য পট্ররবতেয়নর/েংয়িাধয়নর সুয়যাগ োয়ক
তথ্য েংরক্ষয়ের ব্য সবিী
তয়থ্যর ট্রনরাপিা/সগাপনী তা প্রট্রক্র া দূব েল

সেবার পট্ররট্রচট্রত
যয়িার ট্রিক্ষা সবাড ে প্রট্রতষ্ঠার পর অে োৎ ১৯৬৩ সেয়ক ১৯৯৪ পয েন্ত পরীক্ষােীয়দর/ছাত্রছাত্রীয়দর ডকুয়েন্ট
(সরট্রিয়েিন, িরে ট্রিলআপ, সটবুয়লিন ট্রিট ইতোট্রদ েকল ডকুয়েন্ট হাড ে কট্রপ িরািীে ে অবস্থা আয়ছ।
গুরুত্বপূে ে এেকল ডাটা আধুট্রনক পদ্ধট্রতয়ত ট্রডট্রিটালাইি কয়র েংরক্ষে করার িন্য েিট ও ার করা হয়ব।
প্রোয়ের লয়ক্ষে বতেোন প্রয়তেক ডাটার স্ক্োন কট্রপ ইয়েি আকায়র েিটও ায়র েংরক্ষয়ের সুয়যাগ োকয়ব। ডাটা
ব্যবহায়রর সুট্রবধায়ে ে পরীক্ষােীর ডাটা ও াড ে িরয়েয়ট ট্রবয়িষ প্যায়নয়ল োধ্যয়ে আপয়লায়ডর সুয়যাগ োকয়ব।
পরীক্ষােীর ডাটার েতেতা ট্রনট্রিত করা লয়ক্ষে কয় ক স্তয়রর প্যায়নল োকয়ব। সবায়ড ের কেেকতোগে প্রয়তেক
পরীক্ষােীর ডাটা যাচাই কয়রই িাইনাল োবট্রেয়টর োধ্যয়ে সবায়ড ের োিোয়র আপয়লায়ডর ব্যবস্থা োকয়ব। স্বল্প
েেয় র েয়ধ্য োট্রচ েং-এর োধ্যয়ে পরীক্ষােীর ডুট্রিয়কট ডকুয়েন্ট সদও া েম্ভব হয়ব। ট্রবট্রিন্ন োয়লর ট্রনবন্ধন,
ৌঁ সবর করা যায়ব।
প্রয়বিপত্র, সটবুয়লিন, সটবুয়লিনট্রিট-গুয়লায়ক ট্রডট্রিটাল িরম্যায়ট ট্রনট্রদ েষ্ট আইট্রড দ্বারা দ্রুত খুয়ি
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বতেোন সেবার সুট্রবধােমূহ






তথ্য ব্যবহায়রর সুট্রবধা
পরীক্ষার িলািল মূল্যা ন/গয়বয়ষো েক্ষেতা বৃট্রদ্ধ পায়ব
ডাটা ট্রনরাপিা ও েংরক্ষে সুট্রবধা
অনলাইয়ন তথ্যপ্রাট্রপ্ত
েহয়ি সেবা প্রদান

মর্মজটাোইশজিশনর উশিশ্য
তডমান সরকাশরর মর্মজটাে কায ডক্রম রূপকল্প ২০২১ াস্ত ায়শন যশিার ব ার্ ডশক প্রিম মর্মজটাে ব ার্ ড পাইেট
প্রকল্প মহশসশ গ্রহণ করায় ব ার্ ড তার সকে কায ডক্রম অশটাশমিশনর আওতায় আনশত িায়। যা উক্ত
মর্মজটাোইশজিশনর অভ্াশ িতভ্াগ সাফল্য আনশত াঁধা প্রোন করশে।তাছাড়াস্বল্প সমশয় স্বল্প খরশি স্বল্প
মভ্মজশট একজন বস া গ্রমহতাশক বস া প্রোন করাই এই প্রয়িয়ের খীখ্য উয়েশ্য।
মর্মজটাোইশজিশনর অভ্া জমনত সমস্যার ম রণ
ব াশর্ ডর প্রমাণপত্র/র্কুশমন্ট িাখার মাধ্যশম হারাশনা সনে/মাকডমিট/বরমজশেিন কার্ ড/প্রশ িপত্র উশিােন ইতযামে
কাশজ প্রমতমনয়ত ব াশর্ ড আগত বস াগ্রমহতাগণশক একটি েীঘ ড প্রমক্রয়ার মধ্য মেশয় বস াটি বপশত হয়। ব াশর্ ডর
জন ে স্বল্পতার কারণ, বরকর্ ডবুক হশত তথ্য উৎঘাটশন ম েম্ব, াাংোয়/ইাংশরমজ সাংমমেশণ সাংরমক্ষত তথ্য
বরকর্ ডবুক হশত ব র কশর র্কুশমন্ট সাংশিাধন অতযন্ত সময় সাশপক্ষ ও কষ্টোধ্যব্যাপার। উপরন্তু েশরর পর ের
ধশর এভ্াশ র্কুশমন্ট সাংরক্ষণ ধুো ামে, বপাঁকার আক্রমণ, আগুন োগার আিাংকা ইতযামে তেম ক কারশণ
মূল্য ান র্কুশমন্ট মেশড় যাওয়া, নষ্ট হশয় যাওয়ার আিাংকাও রশয়শে। নতুন পুরাতন িাকুরীজীম , ম শেিগমশনচ্ছু,
ম মভ্ন্ন বেমণ-বপিার আশ েনকারী তাশের মূল্য ান সময় ও অি ড ব্যয় কশর ার ার ব াশর্ ড এশস বস াটি বপশত
োরুন ব গ বপশত হয়।
তডমাশন একটি আশ েন মনষ্পন্ন করশত ম মভ্ন্নধাশপ প্রািীশক মিক্ষা প্রমতষ্ঠাশন এ াং ব াশর্ ড স্বিরীশর আসশত হয়।
অত:পর প্রমাণ পত্র িাখা-র্কুশমন্ট িাখা-বরকর্ ড সাপ্লাইয়ার-কমম্পউটার বকন্দ্র-পরীক্ষা মনয়ন্ত্রশকর েির মমমেত
প্রশিষ্টায় প্রািীশক কাজটি সমাধা করশতহয় এশত প্রচুর সময়, অি ড ব্যয় ও মভ্মজটকরশত হয়।
সমস্যার প্রভ্া
বস া গ্রমহতাশক যিা সমশয় বস াটি মেশত না পারার েরূন তাঁর সুশযাগ হাত োড়া হওয়ার আিাংকা িাশক, েীঘ ড
োইশন োঁড়াশনা, সময় বক্ষপন, তেম র, হয়রামনসহইতযামে সমস্যার মুশখামুমখ হশত হয়। তাোড়া ব াশর্ ডর জন ে
স্বল্পতা ম মভ্ন্ন েিশর বে ৌঁড়াশে ৌঁড়ী ইতযামেকারশণ দ্রুত বস া মেশত না পারা; পািাপামি ১৯৯৫ সাে হশত পাসকৃত
আশ েনকারীশের আশ েন প্রমক্রয়া অনোইন মভ্মিক হওয়ায় ও কমম্পউটার বকশন্দ্রর মর্মজটাে আকডাইভ্ হশত
র্াটা সহশজ এমর্ট, আপশর্ট, মপ্রন্ট করশত পারায় তাশেরশক দ্রুত বস াটি মেশত পারায় এ াং ১৯৯৫ সাে পূ ড তী
পাসকৃতশের ম্যানুয়ামে বস া প্রোন করশত হয় ম ধায় একই িাখায় তদ্বত বস ার প্রিেন িালু রশয়শে। বকউ দ্রুত
পাশে কাউশক দ্রুত বস াটি পদ্ধমতগত কারশণ দ্রুত বেওয়া সম্ভ পর হশে না। উভ্য় বেমণর আগন্তুক প্রািীশক
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সমানভ্াশ বস া প্রোন করশত না পারায় ব ার্ ড তার সুনাম অক্ষুন্ন রাখশত পারশেনা এ াং িতভ্াগ মর্মজটাে
কায ডক্রশমর আওতায আসশত পারশেনা। এককিায়শ ার্ ড কর্তপড ক্ষ জনগশণর বোশগাড়ায় বস াটি দ্রুত বপ ৌঁশে মেশত
পারশেনা।
বস ার পমরমিমত
প্রেে ধাপ: ১৯৯৫ োল হয়ত অদ্যাবট্রধ পােকৃত ডকুয়েন্ট ট্রডট্রিটালাইয়িিন করা হয়ল িলািল ডাটায়বইয়ির
ে ইয়েিটি যুি হয়ব
‘অট্ররট্রিনাল সরকড ে’ কলাে এ োকা প্রেে ট্রপট্রডএি ইয়েিটির িা গা েংয়িাট্রধত/পট্ররবট্রতত
তয়ব পূয়ব েরটিও োকয়ব। অে োৎ হাড ে কট্রপ সপপারয়বইিড অট্রিট্রে াল সরকড ে এর পট্ররবয়তে ট্রডট্রিটাল ট্রচত্র সরকড ে
আকায়র অট্রিট্রে াল ডকুয়েন্ট ডাটা োিোয়র সস্টার করা োকয়ব।

ট্রদ্বতী ধাপ: ১৯৯৫ সাে পূব েবতী পােকৃতয়দর সরকড ে স্ক্যামনাং এর মাধ্যশম ইয়েি আকায়র রূপান্তট্ররত কয়র িলািল
ডাটায়বয়ির Original Record’ কলাে এ যুি করয়ত হয়ব।
বজএসমস, এসএসমস ও এইিএসমস সকে পরীক্ষায় অাংিগ্রহণকারীশের মন ন্ধন র্াটা, প্রশ িপত্র, সনে, মাকডমিট
ইতযামের বটবুশেিন মিট মপ্রন্টআউট যা বহায়াইট কমপ/সাো কমপ/ব াশর্ ডর অমফমসয়াে বরকর্ ড ইতযামে নাশম
হুে পমরমিত বসগুশো আোো আোো স্ক্যান কশর একশত্র সমন্নশ মিত কশর একটি ইশমশজ রূপান্তমরত কশর প্রমত
োত্র-োত্রীর জন্য অট্রিট্রে াল আকোইি সরকড ে নাশম সাংরক্ষণ করা হশ । এটি োশত্রর ফোফে র্াটাশ শজর
মনধ ডামরত কোশম মোংক িাকশ । এশক্ষশত্র, বকান বভ্মরমফশকিন অি া সাংশিাধশনর প্রশয়াজন আসশে ওশয়
সাইশট মনধ ডামরত ফরশম োশত্রর বরাে নাং, বরমজ. নাং, পরীক্ষার নাম, সাে ইতযামে মন ডািন কশর সা মমট াটশন
বপ্রস করশে োশত্রর যা তীয় সকে তথ্য প্রেিডন করশ । োত্র কী সাংশিাধন করশত িায় বসটি মনধ ডামরত ঘশর উশেখ
কবর সা মমট াটশন মক্লক করশ । এসময় সাংমিষ্ট ব ার্ ড কমডকতডা মনমে ডষ্ট আইমর্ ও পাসওয়ার্ ড ধারী আশগ োশত্রর
র্াটাশ শজর এমর্ট াটশন মক্লক কশর এমর্ট ও আপশর্ট াটশন মক্লক কশর আপশর্ট করশ । স্বাক্ষশরর ঘশর ঐ
কমডকতডার মর্মজটাে স্বাক্ষর শস যাশ । ফোফে র্াটাশ জটি আপশর্ট করার পর অনুরূপ তথ্য স্ক্যান ইশমজ বরকর্ ড
অি ডাৎ মপমর্এফ ফাইেশকও সাংশিাধন করশত হশ । এর জন্য সাংশিামধত র্কুশমশন্টর একটি ইশমজ পূশ ডর স্ক্যান
ইশমশজর সমহত যুক্ত কশর মেশত হশ । এ পদ্ধমতর কারশণ বযশহতু, বপপার ব ইজর্ অমফমসয়াে র্কুশমন্ট এখন আর
বনই তাই ব ার্ ড মর্মজটাে ইশমজশক তার অমফস কমপ/র্কুশমন্ট/বরকর্ ড মশন কশর সাংরক্ষণ করশ ।
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মর্মজটাোইশজিশনর সুম ধাসমূহ
সরকড ে েংয়িাধয়নর আয়বদনকারী ঘশর শসই অনোইশন আশ েন সা মমট করশত পারশ । আশ েন করার সময়
রূপান্তমরত মর্মজটাে আকডাইভ্ হশত তার তথ্য/র্াটা মূহুশত্বই অনোইন ফরশম িশে আসশ । আশ েশনর বপ্রমক্ষশত
একটি অশটা আইমর্ বজনাশরট হশ আশ েনটি ই-ফাইমোং মনষ্পমির জন্য বেয়া হশ ।
এই প্রমক্রয়ায়শস াটি বপশত মাত্র ১-২ ট্রদনসময় োগশ ।
এশত কাশজর পমরমধ কমশ ।
োত্র-োত্রীশের বভ্াগামন্ত কমশ ।
আকডাইভ্ ডাটায়বয়ি েংয়িাধন আন নকারীেংট্রিষ্ট কেেকতোর স্বাক্ষর ট্রডট্রিটাল ইয়েি আকায়র ‘স্বাক্ষর’
কলায়ে অয়টায়েটিক চয়ল আেয়ব,
o কায়ির স্বেতা ট্রনট্রিত করয়ব।
o একটি কায়ির িন্য ব্হহু েংখ্যক িনবয়লর েংট্রিষ্টতা দূর হয়ব।
o
o
o
o

এক কিায় সবায়ড ের সকে র্কুশমন্টস্ আকডাইভ্ আঁকাশর ব াশর্ ডরিলািল ডাটায়বয়িসাংরমক্ষত িাকশ ।পােকৃত
ছাত্র-ছাত্রীর ডকুয়েন্ট এর ট্রবপরীয়ত তার েকল সটবুয়লিন ট্রিয়টর ছট্রব ট্রপট্রডএি আঁকায়র তার িন্য ট্রনধ োট্ররত
ডাটায়বি অংয়ি পাও া যায়ব।যতবার ছাত্র েংয়িাধন করয়ব ততবার সেই সটবুয়লিন ইয়েিটি অট্ররট্রিনাল ইয়েি
সরকয়ড ের সিয়ষ যুি হয়ব এবং আপয়ডটহয় েংরট্রক্ষত োকয়ব।
িযাশেঞ্জ

প্রট্রতবছর নতুন নতুন পাবট্রলক পরীক্ষার িলািল ডাটায়বি যুি হয়ব। স্ক্োট্রনং এর কািটি ট্রিবছর
করয়ত হয়ব। িলািল প্রকায়ির পর পর অট্রিট্রে াল ডকুয়েন্ট/য়টবুয়লিন ট্রিট স্ক্োট্রনং কয়র
ডাটায়বয়ি েংরক্ষে রাখা একটি রুটিং ও ায়কে পট্ররেত হয়ব।
ব্যয়

একিন ছায়ত্রর এেএেট্রে ও এইচ এেট্রের িন্য ২টি সরট্রি. নং ২টি এডট্রেট, ২টি োকেট্রিট ও ২টি
েনদ সোট ৮টি ডকুয়েয়ন্টর ট্রবয়িষকয়র সটবুয়লিয়নর ইয়েি কম্বাইন্ডট্রল ১টি ট্রপট্রডএি িাইল
আকায়র ডাটায়বয়ি েট্রন্নয়বট্রিত োকয়ব। একিন ছাত্রয়ক সবইি ধয়র েেগ্র অয়টায়েিয়ন রূপান্তয়রর
খরচ ট্রনে ে করা সযয়ত পায়র।
ইশনাশভ্িশনর ঝমৌঁ ক
অনলাইন ট্রনিের হও া হোট্রকং ট্রকংবা োইবার এোটায়কর ঝট্রৌঁ ক। েেগ্র ডাটার একাট্রধক ব্যাকআপ রাখা অতেন্ত
ব্যা বহুল। একিন ডাটায়বি এোডট্রেট্রনয়েটর োব েক্ষট্রেক তত্বাবধায়ন ডাটার ট্রনরাপিা ট্রবধান করা। ডাটা ট্রনিস্ব
োিোয়র েংরক্ষে রাখা ইতোট্রদ।
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1৩. অনলাইয়ন ডকুয়েন্ট উয়িালন
ভূট্রেকা
ডকুয়েন্ট হাট্ররয় সগয়ল বহু েংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীয়ক পুনরা ডকুয়েন্ট উয়িালন করয়ত সবায়ড ে সেবাটি গ্রহে
করয়ত আেয়ত হ । ডকুয়েন্টটি ঘয়র বয়েই আয়বদন দাট্রখল পূব েক আয়বদয়নর আইট্রড দ্বারা ডকুয়েন্ট োচ ে
কয়র আয়বদনকারী ডকুয়েন্টটি উয়িালন করয়ত পারয়ব।

বস ার পমরমিমত
হাট্ররয় যাও া ডকুয়েন্ট অনলাইয়ন উয়িালয়নর িন্য অনলাইয়ন আয়বদয়নর প্যায়নল করা হয় য়ছ। স্টুয়ডন্ট
অনলাইয়ন আয়বদন ও ট্রিে িো প্রদান কয়র োয়কন। এবং এ ট্রেয়স্টে সেয়ক স্বল্প েেয় র েয়ধ্য ডকুয়েন্ট
উয়িালয়নর কািটি ট্রনষ্পন্ন কয়র আয়বদনকারী সোবাইয়ল এেএেএে সনাটিট্রিয়কিন সপয় োয়কন।

াস্ত ায়শনর কারণ
এক ার িানায় মজমর্, বপপাশর ম জ্ঞমি, ব াশর্ ড এশস ফরম উশিােন, প্রমতষ্ঠান প্রধাশনর কাশে গমন,
পুনরায় ব াশর্ ড এশস ফরম জমাোন, আ ার দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করার েশক্ষয তেম র অি া যশিাশর
বহাশটশে রামত্র যাপন ইতযামে হয়রামন প্রমতশরাশধ।

তডমান বস ার সুম ধাসমূহ
o স্বিরীশর ব াশর্ ড আসশত হয় না
o ঘশর শস র্াক বযাশগ অি া গ্রাহক মারফত হাশত হাশত র্কুশমন্ট উশিােন করশত পারশে।
এশত তাঁর সময় সােয়, মভ্মজট কম ও অি ড সােয় হশে
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1৪. পরীক্ষা বকন্দ্র ব্য স্থাপনা মসশিম
ভূমমকা
পা মেক পরীক্ষাগ্রহণ একটি অমত গুরুত্বপূণ ড রাষ্ট্রীয় োময়ত্ব। এই োময়ত্ব পােশন প্রিাসশনর একটি ম িাে
অাংি ব্যমতব্যস্ত হশয় পশড়। প্রমতষ্ঠান প্রধান একটি িমক্তিােী পরীক্ষা পমরিােনা কমমটি গঠন কশর িাশক
মকন্তু এই পুশরা প্রমক্রয়াটিশক সহজতর করার েশক্ষয পরীক্ষা বকন্দ্র ব্য স্থাপনাশক অনোইন কায ডক্রম এর
আওতায় এশন বস াটিশক অমধকতর সহজীকরণ করা হশয়শে।
বস ার পমরমিমত
১.

প্রশতযক পরীক্ষা বকশন্দ্রর জন্য স্বতন্ত্র প্যাশনে িাকশ । বমা াইশে প্রাি ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ ড এর মাধ্যশম
েগইন করশত পারশ ন বকন্দ্র সমি । প্যাশনশে পরীক্ষামভ্মিক পরীক্ষািীর তামেকা প্রেমিডত হশ ।
ইআইআইএন/বসিন/ম ভ্াগ/ম ষয়/বরাে ইতযামে তশথ্যর মভ্মিশত সাি ড মেশয় কাশজর সুশযাগ পাশ ন।

২.

কক্ষ নম্বর, কশক্ষ ব শঞ্চর সাংখ্যাসহ প্রশয়াজনীয় তথ্য বকন্দ্র সমি প্রমত পরীক্ষার মনধ ডামরত সমশয়র পূশ ড
আপশোশর্র প্যাশনে িাকশ । ব ার্ ড কর্তক
ড মনধ ডামরত সমশয় স্বয়াংমক্রয় পদ্ধমতশত ততমর পরীক্ষািীশের বরাে
নম্বরসহ কক্ষমভ্মিক আসন ম ন্যাস, স্বতন্ত্র মসট প্লান, একনজশর পমরসাংখ্যানসহ বকন্দ্র সমিশ র প্যাশনশে
প্রেমিডত হশ । সকে র্াটা মপ্রন্ট করার সুশযাগ িাকশ ।

3.

বকশন্দ্রর আওতাধীন সকে মিক্ষশকর তামেকা েম সহ প্রেমিডত হশ বকন্দ্র সমিশ র প্যাশনশে। পরীক্ষার
রুটিশন মণ ডত তামরশখর বয ম ষশয় পরীক্ষা বস ম ষশয়র মিক্ষক াশে পরীক্ষািীর সাংখ্যা অনুযায়ী
স্বয়াংমক্রয়ভ্াশ কক্ষ-ওয়াইজ ইনমভ্মজশেটরগণ বমা াইশে মনশয়াগপশত্রর বমশসজ পাশ ন। পরীক্ষা
অনুষ্ঠাশনর মেন পরীক্ষা শুরুর মকছুক্ষণ পূশ ড বকান কশক্ষ বক বক োময়ত্ব পােন করশ ন বস তথ্য বপশয়
যাশ ন । বকন্দ্র সমি তামেকা পাশ ন।

৪.

সকে/কক্ষ/ট্রবষ /ট্রবিাগ ও াইি পরীক্ষােীর হাট্রিরা সদবার সুয়যাগ োকয়ব। েকল পরীক্ষােীর
উপট্রস্থট্রত/অনপট্রস্থট্রত ডা নাট্রেক অপিন োকয়ব। পরীক্ষােীর উপট্রস্থট্রত/অনপট্রস্থট্রতর পমরসাংখ্যান
বকন্দ্র/উপশজো/িানা/বজো ও ব ার্ ড ওয়াইজ প্রেমিডত হশ ।

াস্ত ায়শনর কারণ
পুশরা প্রমক্রয়াটি অতযন্ত জটিে, হু বোশকর সাংমিষ্টতা, হু টাকার ব্যয়
তডমান বস ার সুম ধাসমূহ
সময় সােয়, মভ্মজট কম ও অি ড িােয়, কম জন শের সাংমিষ্টতা
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1৫. যশিার মিক্ষা ব ার্ ড অযাপস্
ভূমমকা
মর্মজটাে মর্ভ্াইস এখন স ার হাশত হাশত, ঘশর ঘশর ম দুযৎ সর রাহ হওয়ায় এ াং ইন্টারশনট বস া
বপ ৌঁশে যাওয়ায় যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর অনোইন বস া সমূহশক বস া গ্রমহতাশের হাশতর মুশঠায় এশন মেশত
যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর সময় উপশযাগী উশদ্যাগ যশিার মিক্ষা ব ার্র্ অযাপস্।
বস ার পমরমিমত
বয বকান স্মাট ড বফান বিশক খ সহশজ র্াউনশোর্ কশর যশিার ব ার্ ড অযাপমি ব্যা হার করা যায় । যশিার
মিক্ষা ব াশর্ ডর স গুশো বস াশক এ অযাপস্ এর মাধ্যশম সমন্নশ মিত করা হশয়শে ।

াস্ত ায়শনর কারণ
বস াসমূহশক আশরা ব মি সহজতরভ্াশ উপস্থাপন করার জন্য
তডমান বস ার সুম ধাসমূহ
o অপ্রশয়াজনীয় মভ্মজট বরাধ
o পা মেক পরীক্ষার ফোফে সাংগ্রহ
o ঘশর শস যশিার ব াশর্ ডর বস াসমূহ অনোইশন প্রামি
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1৬. মুমজ িত ষ ড স্মরশণ ‘জয় াাংো উদ্যান’
ঙ্গ ন্ধু জন্ম িত ামষ ডকী স্মরশণ যশিার মিক্ষাশ াশর্ ডর সম্মুখস্থ ম িাে জায়গা ব েখেকারীশের হাত বিশক
উদ্ধার কশর “জয় াাংো উদ্যান” নাশম একটি স্থায়ী ফুশের াগান ততরী করা হবয়শে।
পূশ ডর অ স্থা

অব ধ েখেোরশের েখশে িাকা তডমান জয় াাংো উদ্যাশনর পূ ডা স্থা
তডমান অ স্থা

সম্প্রমত যশিার সের-৩ আসশনর মাননীয় সাংসে সেস্য জনা কাজী নাম ে আহশমে উক্ত জয়
াাংো উদ্যান পমরেিডন কশরন।
পমরষ্কার-পমরেন্নতার কায ডক্রশমর অাংি মহশসশ ব ার্ ড প্রািীর সাংেগ্ন েীঘ ড মেশনর অব ধ েখেোরশের
উশেে করা হয় এ াং আ জডনা অপসারণ কশর একটি নয়নামভ্রাম উদ্যান ততমর করা হশয়শে যার
নামকরণ করা হশয়েশে জয় াাংো উদ্যান। সম্প্রমত যশিার সের-৩ আসশনর মাননীয় সাংসে সেস্য জনা
কাজী নাম ে আহশমে উক্ত জয় াাংো উদ্যান পমরেিডন কশরন।
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ই-ট্রিট্রপ বাস্তবা ন
ই-মজমপ’র মাধ্যশম বটন্ডার কায ডক্রম পমরিােনা, ই-ফাইমোং কায ডক্রম মনমশ্চত কশর বস াসমূহ আশরা স্বে
ও দ্রুততর করার ব্য স্থা গ্রহণ করা হশয়শে।
ই-নমি াস্ত ায়ন
সরকার সরকামর কায ডক্রশমর গমত আনয়শনর েশক্ষয ই-নমি ব্য স্থাপনা িালু কশরশে। এটি একটি অনোইন
ব্য স্থাপনা এ ব্য স্থায় অনোইশন র্াক গ্রহণ ও বপ্ররণ করা হয়। এশত স্বাক্ষর করার প্রশয়াজন হয় না।
এসএমএস এর মাধ্যশম ফাইশের অ স্থা মনণ ডয় করা যায়। ফাইে মনষ্পন্ন হশে গ্রাহক া বস া গ্রমহতার
কাশে বমা াইশে এসএমএস যাশ । সরকাশরর এই মহান উশদ্যাশগর সমহত যশিার মিক্ষা ব ার্ ড সম্পৃক্ত
হশয়শে।
মুমক্তযুশদ্ধর বিতনা াস্ত ায়ন
• মুমক্তযুশদ্ধর বিতনা াস্ত ায়শন ব ার্ ড কযাম্পাশস ঙ্গ ন্ধুর মূযরাে স্থাপন করার কায ডক্রম গ্রহন করা হশয়শে।
• মিক্ষা প্রমতষ্ঠাশন ঙ্গ ন্ধুর ভ্াির্য/মূযরাে স্থাপশন উৎসামহত করা হশে, মুমক্তযুশদ্ধর বিতনা ও ঙ্গ ন্ধুর
উপশর বেখা ইক্রশয়র জন্য আমি ডক অনুোন প্রোন করা হশয়শে।
• প্রশতযক মিক্ষা প্রমতষ্ঠাশন ঙ্গ ন্ধু কণ ডার করার জন্য মনশে ডি প্রোন করা হশয়শে।
কমডেক্ষতা বৃমদ্ধ
• কমডেক্ষতা বৃমদ্ধর েশক্ষয মনর মেন্ন ম দুযৎ সর রাহ, ইন্টারশনট ব্য স্থা, ট্যা , ল্যাপটপ ইতযামে মর্মজটাে
মর্ভ্াইস কমডকতডাশের মাশে ম তরণ করা হশয়শে।
• কমডেক্ষতা বৃমদ্ধর েশক্ষয উন্নত অ কাঠাশমা, অমফস কক্ষ সুসমিতকরণ ও আধুমনক ও রুমিসম্মত
আস া পশত্রর ব্য স্থা করা হশ
• মনয়মমত অমফস প্রাঙ্গন ও অমফসকশক্ষ পমরষ্কার-পমরেন্নতা অমভ্যান িাোশনার ব্য স্থা গ্রহণ করার ফশে
স্বাস্থয সম্মত পমরশ ি জায় আশে।
• কমডকতডা-কমডিারীশের েক্ষতা বৃমদ্ধর েশক্ষয ম মভ্ন্ন বমাটিশভ্িনাে কাজ ও অনুষ্ঠাশনর আশয়াজন করা
হশে।
• েক্ষ, সৎ ও পমরেমী কমডকতডা-কমডিারীশের জন্য ম শিষ প্রশণােনা ও বপ্রষণার ব্য স্থা করা হশ
• কমডকতডাশের েক্ষতা বৃমদ্ধর েশক্ষয ই-ফাইমোং, ই-মজমপ ও ই-গভ্ন্যডান্স প্রমিক্ষশণর ব্য স্থা বনওয়া হশয়শে।
• কশরানা কামেন স্বাস্থয বস া মনমশ্চতকরণ করা হশয়শে, ফশে স াই সুস্থয আশেন এ াং পূণ ডক্ষমতা মনশয়
কাজ করশেন। মহরাগত বস া গ্রমহতাগণশক বনা মাস্ক্ বনা এমি মনশে ডিনা পােন করা হশে এ াং
স্বাস্থযম মধ বমশন সকে ম ভ্াশগর কায ডক্রম পমরিােনা করা হশে।
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জ া মেমহতামূেক প্রিাসন
• সৎ, েক্ষ ও জ া মেমহতামূেক প্রিাসন সৃমষ্টর েশক্ষয পশোন্নমতর মাপকাঠি মহশসশ সততা, েক্ষতা, মনষ্ঠা,
ন্যায়পরায়নতা, শৃঙ্খোশ াধ এ াং জনগণ ও সাংম ধাশনর প্রমত িতডহীন আনুগতয ম শ িনায় রাখা হশে।
• প্রিাসশনর স্বেতা, জ া মেমহতা, ন্যায় পরায়নতা এ াং বস া পরায়নতা মনমশ্চত করা হশয়শে, যা অব্যাহত
িাকশ ।
• মসদ্ধান্ত গ্রহণ ও াস্ত ায়শন েীঘ ড সূমত্রতা, সজনপ্রীমত ও দুনীমতসহ সকে প্রকার জটিেতা মনরসশন ব্য স্থা
গ্রহণ করা হশয়শে, যা অব্যাহত িাকশ ।
• মনয়মানু তী এ াং জনগশণর বস ক মহশসশ প্রিাসনশক গশড় বতাোর কাজ অগ্রসর কশর বনওয়া হশ ।
• ই-মজমপ’র মাধ্যশম বটন্ডারকায ডক্রম পমরিােনা, ই-ফাইমোং কায ডক্রম মনমশ্চত কশর বস াসমূহ আশরা স্বে
ও দ্রুততর করার ব্য স্থা গ্রহণ করা হশয়শে, যা অব্যাহত িাকশ ।
• কাশজর স্বেতা, অমভ্শযাগ ও পরামশিডর েশক্ষয ব ার্ ড অভ্যন্তশর অমভ্শযাগ ে এ াং ই- অমভ্শযাগ বকন্দ্র
িালু করার মসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হশয়শে।

দুনীমত প্রমতশরাধ
• দুনীমত প্রমতশরাশধ মজশরা টোশরন্স বঘাষণা করা হশয়শে।
• ঘুষ বেনশেন ও অন্যান্য অসদুপায় প্রমতশরাশধ কশঠার ব্য স্থা গ্রহণ করা হশয়শে।
• দুনীমত বরাশধ ব াশর্ ডর গুরুত্বপূণ ড িাখা ও স্থাশন মসমস কযাশমরা স্থাপন করা হশয়শে।

োকা মিক্ষা ব ার্ ড ও ময়মনমসাংহ মিক্ষা ব ার্ ডশক সাশপাট ড
এটি অতযন্ত বগ রশ র ম ষয় বয, যশিার মিক্ষা ব ার্ ড োকা ও ময়মনমসাংহ ব ার্ ডশক অনোইন সাশপাট ড মেশয়
আসশে। যশিার মিক্ষা ব ার্ ড োকা ব ার্ ডশক সকে অনোইন কায ডক্রশম সহশযামগতা করশে। এ াং ন গঠিত
ময়মনমসাংহ মিক্ষা ব ার্ ডশক ফোফে প্রস্তমতর কাশজ, কশেজ ও ম দ্যােয় িাখা িতভ্াগ অনোইশনর
রূপান্তর করশত ইতযামে কাশজ সফেভ্াশ কামরগমর সহশযামগতা প্রোন কশর আসশে।
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কশরানা মহামামর িোকামেন সমশয় ব াশর্ ডর উশদ্যাগসমূহ
১. াৎসমরক ইফতার মাহমফে, ামষ ডক ক্রীড়া প্রমতশযামগতার াশজট, ত িাখী ভ্াতা ইতযামে গ্রহণ না কশর
দুঃস্থশের মাশে ত্রাণ ম তরণ করা হশয়শে।
২. বকামভ্র্ ১৯ বরাগীশের মিমকৎসার সহায়তার জন্য বজো প্রিাসন কর্তক
ড প্রমতমষ্ঠত হাসপাতাশে ৮ োখ
টাকার আমি ডক অনুোন প্রোন করা হশয়শে।
৩. সকে কমডিারীর একমেশনর ব তন কতডনপূ ডক রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহম শে জমা প্রোন করা হবয়শে।
৪ মহামামরর েরূন খাদ্য সাংকট এড়াশনার জন্য বমাকাশ োর বিয়ারম্যান মশহােশয়র ব্যমক্তগত উশদ্যাশগ
মিক্ষক ও োত্র-োত্রীশের অাংিগ্রহশণ ধান কাটা কমডসূমি গ্রহণ করা হশয়শে। এর মাধ্যশম ৮টি বজো
একিত ম ঘার অমধক জমমর ধান বকশট কৃষশকর াড়ীশত বপ ৌঁশে বেয়া হশয়শে।
৫. সরকার মনশে ডমিত স্বাস্থয ম মধ অনুসরণ কশর ব াশর্ ডর কমডকতডা-কমডিারীশের মশধ্য স্বাস্থয উপকরণ
ম তরণ করা হয়।
৬. বর্ঙ্গু ও মিা ামহত বরাশগর প্রাদুভ্ডা বরাশধ পমরষ্কার পমরেন্নতা কায ডক্রম পমরিােনা করা হশয়শে।
৭. এসএসমস পরীক্ষা 2020 এর ফোফে পয ডাশোিনা কমমটি গঠন করা হশয়শে।
৮. এসএসমস পরীক্ষা 2020 এর ফোফে পয ডাশোিনা কমমটি গঠন করা হশয়শে। এর আহ্বায়ক করা
হশয়শে সরকামর এমএম কশেশজর অধ্যক্ষ (ভ্ারপ্রাি) প্রশফসর বমাঃ বিখ কাউসার
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