
 

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

www.Jessoreboard.gov.bd 

 
          

 স্মারক নম্বর: ৩৭.১২.৪০৪১.২০২.২০.০০২.২০২.৩২             তারিখ :  1 আগষ্ট, 2021 

        

welq t B-MfbvÝ I D™¢veনী ধারনার সেবা েহজিকরণ 

 

Dchy³ wel‡qi †cÖwÿ‡Z িানাননা যানে সয ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন েংক্রান্ত সিারদারকরণ এর আওতায় একটি 

নতুন উদ্ভাবনী ধারনা "সংশ োধিত ও ধিনকলসনশের ধিধিএফ কধি প্রেরণ" এরেফটওয়যানরর 

মাধ্যনম সেবা েহজিকরনণর ির্ন্ জননদ যল 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/


মাধ্যমমক ও উচ্চমাধ্যমমকমলক্ষাব ার্ড , যবলার 
 

ই-গভবনডন্স ও উদ্ভা নকমডপমরকল্পনা ২০১১-২২(দপ্তর/ংস্থাপযডাবেরজনয) এরঅধ্ড ামডকস্ব-মূযােনপ্রমিব দন 

 

1.2.1 একটি সফা জিকৃত : ংশাজধত ও জিনকরনশদয জজিএপ কজ সেযণ 

 

নাভ ও ফয় ংশাধশনয আশফদন অনরাইশন গ্রণ কশয ই-পাইজরং এয ভাধ্যশভ জনষ্পজি কশয 

ংশাজধত নশদয জজিএপ কজ অনরাইশন সেযণ কযায দ্ধজতই শেছ অনরাইন নাভ ও ফয় 

ংশাধন সফা। 

শযএটিভন্ত্রীজযলদজফবাশগইশনাশবনবায়শাশকজংকযায়ওকরশফাশি োইরটিং-

এযজদ্ধান্তগৃীতয়।তখনশথশককরশফাশি েশফাটিোলুকযায়। ২০২১ াশর ১ আগস্ট ভা শত 

সফাটি আযও িীকযণ কযা য়। 

ব্যফাযজফজধ 

মশাযশফাশি েযওশয়ফাইশেেশফকশযশাভশইশিয Our Services 

তাজরকাশতফাভাসযনাভওফয়ংশাধনফােশনজিককশযজক্ষাথীযাঘশযফশইআশফদনকযশতায

সছ।পূফ েেস্তুজতজশশফফমূরিকুশভন্টসমভন-১. েজতষ্ঠানেধাশনযেতযয়নত্র২. িন্মনদ৩. 

িাতীয়জযেয়ত্র (জনি/জতা/ভাতাশমোেশয়ািন৪. এজপশিজবে৫. অন্যান্য৬. 

োইভাজযস্কুরাশযনদইতযাজদস্ক্যানকশযঅনরাইশনআশফদশনযাশথ যুক্তকযশতশফ। 

 

অনরাইশনআশফদনকযাযভয় Exam, Passing Year, Roll, Reg. No, 

Center Name & Code ংফজরততথ্যইনপুেজদশয় Find 

ফােশনজিককযশরআশফদনকাযীযপূশফ েযাশযফতথ্যপযশভশবশউঠশফ। 
সমফতথ্যজযফতেনকযশতোশেিানাশবেপাঁকাশেক্সেফশক্সশফতথ্যজদশয়এবাশফঅন্যান্যতথ্যঅযাকাশি

জভকাখাকর্তেকজনধ োজযতপূযণকশযাফজভেফােশনজিককযশরআশফদনটিজনষ্পন্নশফ। 
এফংআশফদশনযএকটিআইজিনম্বয ও াওয়াি েআশফদনকাযীযশভাফাইশরএএভএেশরমাশফ। 
এইআইজিনম্বয ও াওয়াি েিাযাযফতীকাশরআশফদনংশাধনকযামায়।  



মাধ্যমমক ও উচ্চমাধ্যমমকমলক্ষাব ার্ড , যবলার 
 

ই-গভবনডন্স ও উদ্ভা নকমডপমরকল্পনা ২০১১-২২(দপ্তর/ংস্থাপযডাবেরজনয) এরঅধ্ড ামডকস্ব-মূযােনপ্রমিব দন 

 

 

করতথ্যপূযণকশযআশফদনটিাফজভেকযশরঅনরাইনশশভন্টশগেওশয়যভাধ্যশভএকাশিজভকাখাযনা

ভংশাধশনযজপঅথফাফয়ংশাধশনযজপঅনরাইশনজযশাধকশয। ই-

পাইশরআশফদনটিজনষ্পজিঘশেএফংআশফদনকাযীযশভাফাইশরতাযআশফদনটিজনষ্পজিশয়শছভশভ েএএভ

এমাশফ। আশফদনকাযীপুনযায়আশফদশনযআইজিনম্বয ও াওয়ািজদশয়রগইনকশযLast 

Update এ েশফকযশফ, েশফকযাযযোজদাঅনুমায়ী, 

সকীকীশেকজউশিারনকযশতোয়শটিযজফযীশতYes/No 
সেকফশক্সটিকজেহ্নজদশয়জনফ োেনকযশরিকুশভন্টাখাযেজতিকুশভন্টউশিারনফাফদজনধ োজযতজপযযজদস্ব

য়ংজিয়বাশফজশস্টশভেদ েনকযশফএফংপূনযায়অনরাইনশশভন্টঅশনজগশয়জপেদানকযশরএফাযি

কুশভন্টাখায ই-পাইজরংএযভাধ্যশভফাদফাকীকািম্পন্নশফ। 
িকুশভন্টাখাযদাজয়ত্বযতকভ েকতোআশফদনটিচূড়ান্তজনষ্পজিকযশরংশাধনঅনুমায়ীনদইস্যযকশযতায

স্ক্যানকজজজিএপপযশভশেআইজিনম্বশযযজফযীশতঅনরাইশনআশরািকযায়।  
এবাশফংশাজধতনদ/িকুশভন্টজক্ষাথীযাঘশযফশিাউনশরািকশযজেন্টজদশয়িরুজযকািভাধাকয

সতাযশছ। 
 

 

সফাটি ফাস্তফায়শনযমুরকাযণ 

 পূশফ েেচুযজবজিেেশয়ািনশতা 

 েথশভশফাশি েএশপযভংগ্রকশযজক্ষােজতষ্ঠাশনেশরশমশতশতা,সখানশথশকআশফদনপযভটি

েজতষ্ঠানেধানকর্তেকতযায়নপূফ েকএকটিেতযয়নত্রংগ্রকযারাগশতা, 

 ব্যাংশকজগশয়ব্যাংকড্রাপট্ংগ্রকযশতশতা; 

 েশয়ািনীয়কাগিত্র, এজপশিজবে, জিজিকজ, 

জত্রকাযজফজ্ঞজিইতযাজদপুনযায়শফাশি েএশআশফদনদাজখর কযশত শতা, 
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 দািজযককাশিযঅগ্রগজতিানশতজফজবন্নভয়শফাশি েআগভনওতদজফয কযশত শতা 

 জভটিংএমাওয়াযজদ্ধান্তশরঅজববাফকাক্ষাশতযিন্যপুনযায়শফাশি েআগভন, 

 অনুশভাদশনযযত্রওপূযাতননদজনশয়আফাযআশতশতা, 

তাংশাধনকশযশেনদজনশতওএকাজধকফাযআশতশতা, 

এফশক্ষশত্রেচুযয়যাজনযস্বীকাযশতশতা; 

 চূড়ান্তবাশফশফাটিশশত৩০-

৪৫জদনভয়শরশগশমতএফংএকাজধকজবজিেেশয়ািনশতা,এশতভশয়যঅেয়ওআজথ েকক্ষজত

সতা। 
 

ফতেভানশফাযস্যজফধামূ 

 জক্ষাথীঅনরাইশনঘশযফশআশফদনকযশত াশয। 

 জক্ষাথী অনরাইন সশভশন্টয ভাধ্যশভ জপ েদান কযশত াশয। 

 আশফদন াফজভে কযায য সভাফাইশর আশফদশনয জফযীশত আইজি নম্বয ও াওয়াি ে 

েশর মায় পশর পুনযায় আশফদনটি এজিে কযায ফা েশয়ািনীয় কাগিত্র দাজখর কযায 

স্যশমাগ থাশক। 

 সফাশি েই-পাইসর আশফদনটিয জনষ্পজি ঘশে ও  এএভএ সনাটিজপশকন মায় 

 আশফদনকাযী তা অফজত শয় কী কী িকুশভন্ট সে উশিারন কযশফ তা জনফ োেন কশয জপ 

েদাশনয কাম ে অনরাইশন ম্পাদন কযশফ 

 স্বয়ংজিয়বাশফ ংশাজধত িকুশভন্ট আশরাি কযা শফ এফং আশফদনকাযী সফাশি ে না এশ 

িকুশভন্ট িাউনশরাি কশয িরুজয কাম ে ম্পাদন কযশত াযশফ। 

 সকফরভাত্র পুযাতন িকুশভন্ট িভা জদশয় নতুন িকুশভন্ট উশিারশনয িন্য জপজিকযাজর 

একফায সফাশি ে মাতায়াত কযা রাগশফ। 

 

 

  

                                                                                                                            (প্রবেরবমা: আবু্দখাবকরকার) 

 মি  

 ও  

ইবনাবভলনটিমপ্রধ্ান, ইবনাবভলনকমমটি 
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welq t B-MfbvÝ I D™¢veনী ধারনার সেবা েহজিকরণ 

 

Dchy³ wel‡qi †cÖwÿ‡Z িানাননা যানে সয ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন েংক্রান্ত সিারদারকরণ এর আওতায় একটি 

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

উদ্ভাবনটি ব্যাবহার পূব যক েক সেবা গ্রজহতানক সেবা প্রদান কনর বাস্তবাজয়ত করার 

জননদ যল প্রদান করা হসা। 

 

 

 

 

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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