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welq t B-MfbvÝ I D™¢veনী ধারনার বাস্তবায়ন 

 

Dchy³ wel‡qi †cÖwÿ‡Z জানাননা যানে যয ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত যজারদারকরণ এর আওতায় একটি 

নতুন উদ্ভাবনী ধারনা "সংশ োধিত ও ধিনকলসনশের ধিধিএফ কধি প্রেরণ" এর সফটওয়যার 

ততররর রননদ য ল প্রদান করা হনা।  

 

 

 

 

 

এ এম এইচ আলী আি রিজা 

সরচব 

gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

 

 

weZiY t  †Rvô¨Zvi µgvbvmv‡i bq) 

1| †Pqvig¨vb, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

2| mwPe, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

3| cixÿv wbqš¿K, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

4| K‡jR cwi`k©K, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

5| we`¨vjq cwi`k©K, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

6| wmwbqi wm‡÷g Gbvwj÷, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

7| wcGmUz mwPe, Aa¨ÿ, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi  

8| †Pqvig¨vb Gi GKvšÍ mwPe, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi| 
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সফা :অনরাইনএএস ২০২১ এযপযভসপরআ (ঘরযফরসরিংরেযভাধ্যরভ) 

১.১.১ এেটিউদ্ভাফনীধাযণা: অনরাইনএএস ২০২১ এযপযভসপরআ 

(ঘরযফরসরিংরেযভাধ্যরভ)পূফ বতনরফাদানপ্ররম্যা 

সফাপ্রদারনয

ধা 

কামযক্রভ প্রসতধারযভয় 

(সদন/ঘন্টা/সভসনট) 

মৃ্পক্তব্যসক্তফর্ ব (দসফ) 

ধা-১ প্রসতষ্ঠানপ্রধানের্তবেরর্ইন 

 

১ সভসনট আইসটিটিচায, 

সক্ষাপ্রসতষ্ঠানপ্রধান, 

যীক্ষাসযচারনােসভটি 

ধা-২ প্রসতষ্ঠানপ্রধানের্তবেরপ্রাফাফরতাসরোরতপ্র

সতেেছাত্র-ছাত্রীরেমাচাইফাছাই 

(সনশ্চায়ন)েরযপাইনারাফসভট 

 

৭ সদন আইসটিটিচায, 

সক্ষাপ্রসতষ্ঠানপ্রধান 

ধা-৩ সপপ্রদারনযররক্ষেযসদসপ্রন্ট ১ ঘন্টা আইসটিটিচায/সক্ষাপ্রসতষ্ঠা

নপ্রধান 

ধা-৪ যীরযব্যািংরের্ভন ও 

সানারীরফাযভাধ্যরভসপপ্রদান (ভগ্রছাত্র-

ছাত্রীযপ্রসতষ্ঠানসবসিেপযভপূযণফাফদাওনাযটাো

সানারীরফাযাারেযাসযরফারড বযসনসদ বষ্টসাফন

ম্বরযপ্রদান।) 
 

১ সদন আইসটিটিচায/সক্ষাপ্রসতষ্ঠা

নপ্রধান 

ধা-৫ সানারীব্যিংেের্তবেজভাগ্রণ 

 

৩ ঘন্টা ব্যািংেের্তবক্ষ 

ধা-৬ অনরাইনপযভপূযণম্পন্নরয়রছভরভ বপ্রাসিস্বী

োযত্র 

 

১ সভসনট অনরাইনপযভপূযণম্পন্ন

সয়রছভরভ বপ্রাসিস্বীোযত্র 

 



সফা :অনরাইনএএস ২০২১ এযপযভসপরআ (ঘরযফরসরিংরেযভাধ্যরভ) 

১.১.১সফদ্যভান (প্রথভঅনরাইনিংস্কযণ)দ্ধসতযপ্ররম্যা 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

    

    

     

 

    

   

  

 

   

  

 

  

  

শুরু 

শল 

সানারীব্যািংেের্তবেজভাগ্রণ 

প্রসতষ্ঠানপ্রধানের্তবেরর্ইন 

সপ্রাফাফরতাসরোরতপ্ররতেেছাত্র-ছাত্রীরেমাচাইফাছাইেরযপাইনারাফসভট 

যীরযব্যািংরের্ভন ও সানারীরফাযভাধ্যরভসপপ্রদান(ভগ্রছাত্র-

ছাত্রীযপ্রসতষ্ঠানসবসিেপযভপূযণফাফদাওনাযটাোরানারীরফাযাারেযাসযরফারড বযসনসদ বষ্টসাফনম্বরযপ্রদান।) 
 

অনরাইনপযভপূযণম্পন্নরয়রছভরভ বপ্রাসিস্বীোযত্র 

সরভন্টযসদসপ্রন্ট 



সফা :অনরাইনএএস ২০২১ এযপযভসপরআ (ঘরযফরসরিংরেযভাধ্যরভ) 

তুরনাভূরকবফশ্লেলণ (বফদ্যভান  প্রস্তাবফতদ্ধবতযধাবববিকতুরনা) : 

শেত্র ভযাযফণযনা ভাধাশ্লনযপ্রস্তাফনা 
১। 

অশ্লফদ্নত্র/পযভ/

শযবজস্ট্রায/প্রবতশ্লফ
দ্ন 

প্রবতষ্ঠানপ্রধানকতৃয কআননম্বয  

শফাডয কতৃয কশ্লদ্য়ায়াডয বদ্শ্লয়রগ
আন 

ঘশ্লযফশ্লআনরাআশ্লনঅশ্লফদ্ন 

২। 

দ্াবিরীয়কাগজত্রা
বদ্ 

শপ্রাফাফরতাবরকাদ্আুকববপ্রন্টকশ্লয 

১ কবপ্রবতষ্ঠাশ্লনংযেণএফং ১ 

কবমশ্লাযশ্লফাশ্লডয জভাদ্ানফাধযতাভূ
রক 

শপ্রাফাফরতাবরকাজভাদ্ানফাধযতাভূরকনয়। 

বনজপ্রবতষ্ঠানচাআশ্লরবনশ্লজশ্লদ্যকবংযেণযাশ্লিশ্লতায
শফ। 

৩। শফাযধা ৬ টিধাশ্লযপ্রশ্লয়াজন ৬টি ধাশ্লবনষ্পন্নয় 

৪।মৃ্পক্ত জনফর ৫জন ১-২জন 

৫।স্বােযকাযী/নু
শভাদ্শ্লনযশ্লেমৃ্প
ক্তফযবক্তযংিযা  

দ্বফ 

২জন 

প্রধানবেক/ধযে 

-- 

৬। 

অন্তঃবপবনবয য
ীরতা 

প্রবতষ্ঠান  ছাত্র-

ছাত্রীযভাশ্লঝএকটিকবভউবনশ্লকন
গযাথাশ্লক।শদ্যীশ্লতাফবভটজবযভা
নাপ্রদ্া,শদ্যীশ্লতফযাংশ্লকগভন 

বপপ্রদ্ান। 

বোথীফাায়ফশ্লশ্লশ্লভন্টকযশ্লতাযশ্লছ। 

৭।অআন/বফবধ/প্র
জ্ঞানআতযাবদ্ 

ফযাফস্থায়, ভন্ত্রণারয়, 

অন্ত:বোশ্লফাডয ভন্বয়াফকবভটিয
বদ্ধান্তনুযণ। 

কিশ্লনাকিশ্লনাপ্রবতষ্ঠানকতৃয কফশ্ল
রাযস্বীকায, ডুবিশ্লকটনাভাফবভট, 

টিবংক্রান্তজটিরতায়ফাদ্ফাদ্ড়া
যম্ভাফনাথাশ্লক। 

ফযাফস্থায়, ভন্ত্রণারয়, 

অন্ত:বোশ্লফাডয ভন্বয়াফকবভটিযবদ্ধান্তনুযণক
শযযীোবনয়ন্ত্রশ্লকযশ্লনাটিএফংপট্য়াশ্লযুষ্পষ্টবন
শদ্যনাশ্লদ্য়াঅশ্লছবফভ্রাবন্তযুশ্লমাগশ্লনআ। 

 

৮। ফকাঠাশ্লভা 
/াডয য়যাযআতযাবদ্ 

শডকস্টকবম্পউটায, 

রযাট,স্মাটয শ্লপান,বপ্রন্টায, 

পশ্লটাকবশ্লভবনআতযাবদ্ 

স্মাটয শ্লপান  আন্টাযশ্লনটুবফধাথাকশ্লরআচরশ্লফ 

৯। 

শযকডয /তথযংযে
ণ 

যীোািায়শ্লাযপ্রবতষ্ঠান  

যীোবববিকংযেণযািা 
অশ্লডশ্লটডডাটাযীোবববিকশ্লফাশ্লডয যশ্লকবিয়ডাটা
াবয াশ্লযংযবেতথাকশ্লফ। 

 



সফা :অনরাইনএএস ২০২১ এযপযভসপরআ (ঘরযফরসরিংরেযভাধ্যরভ) 

 

 

 

 

 

 

৪। প্রস্তাসফত (সিতীয়অনরাইনিংস্কযণ)প্ররম্যা 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

   

   

 

   

  

 

শুরু 

মশ্লাযশ্লফাশ্লডয যশ্লয়ফাআশ্লটবনবদ্যষ্টযাশ্লনশ্লরযভা
ধযশ্লভসু্টশ্লডন্টতাাঁযশ্লযবজনং  

ায়াডয ফযফাযকশ্লযরগআনকযশ্লরবরংকশ্ল

শয়মাশ্লফ। 

প্রবতষ্ঠানপ্রধানকতৃয কবশ্লস্টশ্লভরগআন  

শপ্রাফাফরবরস্টশ্লথশ্লকযীোথীবনশ্চায়নএফংপ্রশ্লতযকছাত্র-

ছাত্রীযশ্লযবজশ্লস্ট্রননম্বশ্লযযবফযীশ্লতশ্লভাফাআরনম্বযআনুটপ্রদ্ান 

শশ্লন্টশ্লগটশ্লয়বনফযাচন (বফকা/শানারীশ্লফা)  বপপ্রদ্ান, 

পযভূযণম্পন্নকশ্লযভাবনবযবপ্টপ্রাবিতশ্লফবপজভাশ্লফবোপ্র
বতষ্ঠাশ্লনযবনজস্ববাশ্লফ (বফকা/শানারীফযাংকবাশ্লফ) 

ভুশ্লঠাশ্লপাশ্লনমশ্লাযশ্লফাশ্লডয যশ্লয়ফাআশ্লটপ্রশ্লফ
শযভাধযশ্লভবনবদ্যষ্টশ্লফাটিযবরংকশ্লশ্লয়মা

শফ। 

বোথীযভুশ্লঠাশ্লপাশ্লনস্বয়ংবক্রয়বাশ্লফপযভূযশ্লণযবরংক ায়াডয শ্লপ্রযণ 

প্রািবরংশ্লকশ্লফাডয শ্লযবজশ্লস্ট্রননম্বয  

ায়াডয দ্বাযারগআনকযশ্লর ঐ ছাশ্লত্রয-

ছাত্রীযানাতথাশ্লফাডয বপ, শকিবপ, প্রবতষ্ঠাশ্লনযবপ/শফতন, 

শনচাজয ,  বনয়বভত  

বনয়বভতযীোথীমযাশ্লরাচনায়বফলয়বববিকঠিকানা

ম্ববরতপযভপ্রদ্বযতশ্লফ। 

বোপ্রবতষ্ঠানশ্লতবফকাযাস্বযফাযকশ্লযশ্লভাফাআরফযাংবকং

এযভাধযশ্লভশ্লফাশ্লডয যপযভূযণিাশ্লতটাকাস্তান্তযশ্লফ। 



সফা :অনরাইনএএস ২০২১ এযপযভসপরআ (ঘরযফরসরিংরেযভাধ্যরভ) 

   

 

 

  

  

৫। তুরনামূরেসফরেলণ (সফদ্যভান ও প্রস্তাসফতদ্ধসতযধাসবসিেতুরনা) : 

সফদ্যভান

প্ররর

ম্যারযধা

 

সফদ্যভান(প্রথভঅনরাইনিংস্কযণ) 

ধারযফণ বনা 

প্রস্তাসফত

প্ররম্যা

সযধা 

প্রস্তাসফত (সিতীয়অনরাইনিংস্কযণ) ধারযফণ বনা 

ধা-১ প্রসতষ্ঠানপ্রধানের্তবেরর্ইন 

 

ধা-১ প্রবতষ্ঠানপ্রধানকতৃয কবশ্লস্টশ্লভশ্লপ্রাফাফরবরস্টশ্লথশ্লকযী
োথীবনশ্চায়নএফংপ্রশ্লতযকছাত্র-

ছাত্রীযশ্লভাফাআরনম্বযআনুটপ্রদ্ান 

 

ধা-২ সপ্রাফাফরতাসরোরতপ্ররতেেছাত্র-

ছাত্রীরেমাচাইফাছাইেরযপাইনারাফসভট 

 

ধা-২ বোথীযভুশ্লঠাশ্লপাশ্লনস্বয়ংবক্রয়বাশ্লফপযভবপরাশ্লয
বরংক  ায়াডয শ্লপ্রযণ 

 

ধা-৩ ভগ্রছাত্র-

ছাত্রীযপ্রসতষ্ঠানসবসিেপযভপূযণফাফদাও

নাযটাোরানারীরফাযাারেযাসয

সফারড বযসনসদ বষ্টসাফনম্বরযপ্রদান। 
 

 

 

 

 

 

ধা-৩.১ 

 
অথফা 

 

 
ধা-৩.২ 

 

মশ্লাযশ্লফাশ্লডয যশ্লয়ফাআশ্লটবনবদ্যষ্টযাশ্লনশ্লরযভাধযশ্লভসু্ট
শডন্টরগআনকযশ্লতাযশ্লফ। 

 
 

ভুশ্লঠাশ্লপাশ্লনমশ্লাযশ্লফাশ্লডয যশ্লয়ফাআশ্লটপ্রশ্লফশ্লযভাধযশ্লভ
বনবদ্যষ্টশ্লফাটিযশ্লশ্লতবরংকাশ্লফ 

 

ধা-৪ সানারীব্যিংেের্তবেস্ট্োটাপ্রদান 

 

 

 

 

ধা-৪ প্রািবরংশ্লকশ্লফাডয শ্লযবজশ্লস্ট্রননম্বয  

ায়াডয দ্বাযারগআনকযশ্লর ঐ 

ছাশ্লত্রযবকংফাছাত্রীযানাতথাশ্লফাডয বপ, শকিবপ, 

প্রবতষ্ঠাশ্লনযবপ/শফতন, শনচাজয ,  বনয়বভত  

বনয়বভতযীোথীমযাশ্লরাচনায়বফলয়বববিকঠিক
ানাম্ববরতপযভপ্রদ্বযতশ্লফ। 

 

ধা-৫ অনরাইনপযভসপরাম্পন্নরয়রছ। 
 

ধা-৫ শশ্লন্টশ্লগটশ্লয়বনফযাচন (বফকা/শানারীশ্লফা)   

বপপ্রদ্ান, 

শল 



সফা :অনরাইনএএস ২০২১ এযপযভসপরআ (ঘরযফরসরিংরেযভাধ্যরভ) 

 

 
 

( প্ররপয এ এইচএভআরীআযরযজা ) 

ইরনারবনেভ বেতবা 

ও 

সচফ 

ভাধ্যসভে ও উচ্চভাধ্যসভেসক্ষারফাড ব, মরায 

 

পযভূযণম্পন্নকশ্লযভাবনবযবপ্টপ্রাবিতশ্লফবপজভা
শফবোপ্রবতষ্ঠাশ্লনযবনজস্ববাশ্লফ 

(বফকা/শানারীফযাংকবাশ্লফ) 

 

---- ------ ধা-৬ বোপ্রবতষ্ঠানশ্লতবফকাযাস্বযফাযকশ্লযশ্লভাফাআর
ফযাংবকংএযভাধযশ্লভশ্লফাশ্লডয যপযভূযণিাশ্লতটাকাস্তান্ত
যশ্লফএফংপযভূযশ্লণযকাজভািশ্লফ। 

 

 

 

 

 

৬। Time,Cost&Visit (TCV) অনুারযসফদ্যভান ও প্রস্তাসফতদ্ধসতযতুরনা 

 সফদ্যভানদ্ধসত প্রস্তাসফতদ্ধসত 

ভয় (সদন/ঘন্টা) ১০সদন ১ সথরে ২সদন 

খযচ (নার্সযে ও অসপরয) ১০০০/-সথরে২000/- - 

মাতায়াত ২ফায - 

ধা ৫ ৬ 

জনফর ৪-৫জন ১সথরে ২জন 

দাসখরীয়োর্জত্র সনশ্চায়নকৃতরপ্রাাফরতাসরো - 

 

 

 

 



 

gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

www.Jessoreboard.gov.bd 
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welq t B-MfbvÝ I D™¢veনী ধারনার বাস্তবায়ন 

 

Dchy³ wel‡qi †cÖwÿ‡Z জানাননা যানে যয ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত যজারদারকরণ এর আওতায় একটি 

নতুন উদ্ভাবনী ধারনা "সংশ োধিত ও ধিনকল সনশের ধিধিএফ কধি প্রেরণ" বাস্তবায়য়ত 

উদ্ভাবনটি ব্যাবহার পূব যক সক যসবা গ্রয়হতানক যসবা প্রদান করার জর্ন্ য়ননদ যল প্রদান 

করা হনা।   

 

 

 

 

 

এ এম এইচ আলী আি রিজা 

সরচব 

gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

 

 

weZiY t  †Rvô¨Zvi µgvbvmv‡i bq) 

1| †Pqvig¨vb, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

2| mwPe, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

3| cixÿv wbqš¿K, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

4| K‡jR cwi`k©K, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

5| we`¨vjq cwi`k©K, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

6| wmwbqi wm‡÷g Gbvwj÷, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi 

7| wcGmUz mwPe, Aa¨ÿ, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi  

8| †Pqvig¨vb Gi GKvšÍ mwPe, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©, h‡kvi| 

 

 

  

http://www.mofl/

