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ইননানেশন আইডিয়া- ১: পুরাতন টেবুনেশন আর্কাইডেং 

 

বতকমান অবস্থা: বাংোনেশ মাদ্রাসা ডশক্ষা টবানি কর জন্মেগ্ন টেনর্ ১৯৯৮ সাে পর্ কন্ত ডশক্ষােীনের োডিে, আডেম, 

ফাডর্ে, র্াডমে ফোফনের টর্সব টেবুনেশন সীে আনে, টসগুনো বই আর্ানর ডবদ্যমান আনে র্া এর্টি 

সংরক্ষণাগানর সংরডক্ষত আনে। বই  আর্ানর োর্ার র্ারনন র্ানরা ফোফে র্াচাই র্রা অননর্ সময় সানপক্ষ 

ব্যাপার এবং বই গুনো সমনয়র সানে সানে অননর্োই নষ্ট হবার পনে। র্া জরুরীোনব সংরক্ষণ র্রা প্রনয়াজন।  

 

প্রস্তাডবত পদ্ধডত: ডবদ্যমান টেবুনেশন বই সমূহ স্ক্যাডনং এর মাধ্যনম ডিডজোে ফরম্যানে সংরক্ষন র্রা হনব। এর্টি 

সফেওয়যানরর মাধ্যনম ফোফে র্াচাই প্রডিয়া সম্পন্ন র্রা হনব।   

 

সুডবধাসমূহ: 

 অডতদ্রুত সনে/ফোফে র্াচাই প্রডিয়া সম্পন্ন র্রা র্ানব। 

 ডিডজোে প্রডিয়ায় সংরক্ষণ র্রার ফনে নষ্ট হবার বা হারাবার সুনর্াগ টনই। 

 ফোফে র্াচাই প্রডিয়ায় জনবে র্ম প্রনয়াজন হনব। 
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ইননানেশন আইডিয়া- ২: ই-উত্তরপত্র গ্রহন। 

 

বতকমান অবস্থা: বাংোনেশ মাদ্রাসা ডশক্ষা টবানি কর অধীনন অনুডষ্ঠত সর্ে পরীক্ষায় উত্তরপত্র সমূহ সরাসডর / 

িার্নর্ানগ টবানি ক টপ্ররণ র্রা হয়। উত্তরপত্র সমূনহর র্াবতীয় তথ্য সংরক্ষননর জন্য অডধর্ জনবে ও সমনয়র 

প্রনয়াজন হয়। উত্তরপত্র সমূহ মুল্যায়ননর েনক্ষয ডবতরননর প্রনয়াজনন উত্তরপত্রসমূনহর সামগ্রীর্ পডরসংখ্যান জানা 

প্রনয়াজন; র্া ডবদ্যমান পদ্ধডতনত র্ষ্টসাধ্য এবং সময় সানপক্ষ।  

 

প্রস্তাডবত পদ্ধডত: ওনয়বসাইনের মাধ্যনম QR Code সম্বডেত সীে সরবরাহ র্রা হনব। র্া টবানি ক  টপ্ররনণর 

সময় প্রডতটি উত্তরপনত্রর বানেনে োগাননা োর্নব। ডনডে কষ্ট সফেওয়যার এর মাধ্যনম স্ক্যান র্রনে উত্তরপনত্রর ঐ 

বানেনে র্াবতীয় তথ্য (টর্মন টর্ান টর্নের টর্ান ডবষনয়র র্য়টি উত্তরপত্র আনে) জানা র্ানব। 

 

সুডবধাসমূহ: 

 ম্যানুয়াে পদ্ধডতনত িাতায় তথ্য সংরক্ষননর প্রনয়াজন টনই ডবধায় জনবে র্ম োগনব। 

 অল্প সমনয়র মনধ্য ডনর্ভ কেোনব উত্তরপনত্রর পডরসংখ্যান জানা র্ানব। 

  উত্তরপত্র সমূহ মুল্যায়ননর েনক্ষয ডবতরণ সহজতর হনব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bmeb.gov.bd/
mailto:info@bmeb.gov.bd


বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড, ঢাকা 
2নাং অরফ্যাদনজ বরার্, বখশশ বাজার, ঢাকা-1211 

Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576 

পৃষ্ঠা নং- 3 

 

 

ইননানেশন আইডিয়া- ৩: মামোসমূনহর ডিডজোে ব্যবস্থাপনা 

 

বতকমান অবস্থা: বাংোনেশ মাদ্রাসা ডশক্ষা টবানি কর অধীন মাদ্রাসা সমূনহর ডবডেন্ন ডবষনয় ডবডেন্ন সমনয় মামো 

পডরচাডেত হয় এবং আোেত র্র্তকর্ ডবডেন্ন ডননে কশনা টবাি কনর্ প্রোন র্রা হয়। এমনডর্ অননর্ সময় ডনধ কাডরত 

সমনয়র মনধ্য ডবষয় সমূহ ডনষ্পডত্ত/ ব্যবস্থা গ্রহননর ডননে কশনা টেয়া হয়। বতকমানন ম্যানুয়াডে ডসদ্ধান্ত গৃডহত হয় 

ডবধায় র্িননা র্িননা ডনধ কাডরত সমনয়র মনধ্য ডবষয় সমূহ ডনষ্পডত্ত/ ব্যবস্থা গ্রহন র্রা সম্ভব হয়না। এনত র্িননা 

র্িননা আোেত অবমাননার মনতা অপরাধ সংঘেননর ও সুনর্াগ োনর্। 

 

প্রস্তাডবত পদ্ধডত: মামো সংিান্ত র্াবতীয় র্াগজপত্র এবং আোেনতর ডননে কশনা সমূহ স্ক্যাডনং এর মাধ্যনম মামো 

নাম্বার ও প্রডতষ্ঠাননর EIIN নাম্বানরর ডবপরীনত ডবষয় সমূহ ডনষ্পডত্ত/ ব্যবস্থা গ্রহননর ডনধ কাডরত তাডরি সহ  

ডিডজোে ফরম্যানে সংরক্ষন র্রা হনব।  

 

 

সুডবধাসমূহ: 

 ডনধ কাডরত সমনয়র মনধ্য মামোর ডবষয় সমূহ ডনষ্পডত্ত/ ব্যবস্থা গ্রহন র্রা সম্ভব হনব। 

 আোেত অবমাননার মনতা অপরাধ সংঘেন টেনর্ টবনচ োর্া র্ানব। 

 মামো সংিান্ত র্াগজপত্র র্াচাই ও ডসদ্ধান্ত গ্রহনণ র্ম সময় োগনব। 
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