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২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে উদ্ভাবন প্রদর্ থন (রর্া-রেস িং) 

প্রদর্ থরনে জন্য প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধােণা মূহ সনম্নরূপ 

 

তাসেখ: ১৪ জুন, ২০২১                                                                           ময়: ববলা ৩.০০ সমসনট। 

 

ক্রসমে 

নিং 
সবভাগ/অসধদপ্তে-দপ্তে- িংস্থাে নাম উদ্ভাবনী ধােণাে সর্রোনাম 

1.  
মাধ্যসমে ও উচ্চ সর্ক্ষা সবভাগ, সর্ক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

বব েোসে সর্ক্ষা প্রসতষ্ঠারন মূল্যায়ন সভসিে 

এম.সপ.ও. োর্ থক্রম চালুেেণ 

2.  
মাধ্যসমে ও উচ্চ সর্ক্ষা অসধদপ্তে 

 

সর্ক্ষা ছুটি/রপ্রষরণ উচ্চ সর্ক্ষা/গরবষণা োরজ 

সনরয়াসজত সর্ক্ষে/েম থেতথারদে আপরেট োটারব  

 িংেক্ষণ হ গরবষণা/উচ্চ সর্ক্ষাে অগ্রগসত 

পেীসবক্ষণ  হজীেেণ 

3.  সবশ্বসবদ্যালয় মঞ্জুেী েসমর্ন সে াচ থ প্ররজক্ট ম্যারনজরমন্ট  ফটওয়যাে 

4.  জাতীয় সর্ক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তে ববাে থ ক্রটিপূণ থ পাঠ্যপুস্তে প্রসতস্থাপন ব্যবস্থাপনা 

5.  
বািংলারদর্ সর্ক্ষাতথ্য ও পসে িংখ্যান 

ব্যযরো 

সর্ক্ষা প্রসতষ্ঠারনে Educational 

Institution Identification 

Number (EIIN) প্রদান 

6.  
বব েোসে সর্ক্ষে সনবন্ধন ও প্রতযয়ন 

ের্তথপক্ষ 
সর্ক্ষে সনবন্ধন  নদ র্াচাই 

7.  আন্তজথাসতে মার্তভাষা ইনসিটিউট 
সবরশ্বে সলখন-সবসধ আেথাইরভে সনদর্ থন মূরহে 

পুস্তেরূপ প্রোর্না 

8.  জাতীয় সর্ক্ষা ব্যবস্থাপনা এোরেসম নারয়ম বমাবাইল এযাপ 

9.  প্রধানমন্ত্রীে সর্ক্ষা  হায়তা ট্রাি 
অনলাইরন দসেদ্র ও বমধাবী সর্ক্ষার্ীরদে ভসতথ 

 হায়তা 

10.  বািংলারদর্ ইউরনরকা জাতীয় েসমর্ন 
“Showcasing Heritages – 

Bangladesh” “ঐসতরহয বািংলারদর্” 

11.  সর্ক্ষা প্ররেৌর্ল অসধদপ্তে অনলাইরন ঠিোদাে তাসলোভুসি 

12.  পসেদর্ থন ও সনেীক্ষা অসধদপ্তে 

অরটারমর্ন  ফটওয়যাে উইর্ বপরমরন্ট স রিম 

এযাপ  সলঙ্ক উইর্ ব্যািংে এোউন্ট এে মাধ্যরম 

সর্ক্ষা প্রসতষ্ঠারনে আয়-ব্যরয়ে সহ াব র্াচাই 

 হসজেেরণে মাধ্যরম সর্ক্ষা প্রসতষ্ঠারনে আসর্ থে 

স্বচ্ছতা সনসিতেেণ 

13.  বািংলারদর্ অযারক্রসেরটর্ন োউসিল 
উচ্চ সর্ক্ষা প্রসতষ্ঠান মূরহে জন্য অযারক্রসেরটর্ন 

ব বা  হজীেেণ 

14.  
বব েোসে সর্ক্ষা প্রসতষ্ঠান সর্ক্ষে-

েম থচােী অব ে সুসবধা ববাে থ 
অব ে সুসবধা ববারে থ জমাকৃত আরবদন সনষ্পসিে 
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ক্রসমে 

নিং 
সবভাগ/অসধদপ্তে-দপ্তে- িংস্থাে নাম উদ্ভাবনী ধােণাে সর্রোনাম 

15.  
বব েোসে সর্ক্ষা প্রসতষ্ঠান সর্ক্ষে-

েম থচােী েল্যাণ ট্রাি 

এমসপওভুি অব েপ্রাপ্ত সর্ক্ষে েম থচােীরদে 

অনলাইন ব্যবস্থায়  হরজ ও স্বল্প  মরয় েল্যাণ 

সুসবধা প্রদান 

16.  
মাধ্যসমে ও উচ্চমাধ্যসমে সর্ক্ষা 

ববাে থ, ঢাো 

আন্তঃসর্ক্ষা ববাে থ ছাড়পত্র  হসজেেণ 

 

17.  
মাধ্যসমে ও উচ্চমাধ্যসমে সর্ক্ষা 

ববাে থ, কুসমল্লা 
েরলজ এে গভসন থিং বসেে অনুরমাদন  হজীেেণ 

18.  
মাধ্যসমে ও উচ্চমাধ্যসমে সর্ক্ষা 

ববাে থ, েজর্াহী 

মাধ্যসমে ও উচ্চ মাধ্যসমে সর্ক্ষার্ীরদে ছাড়পত্র 

 

19.  
মাধ্যসমে ও উচ্চমাধ্যসমে সর্ক্ষা 

ববাে থ, ময়মনস িংহ 

বেসজরের্ন োে থ সবদ্যালরয়ে পসেবরতথ পেীক্ষা 

বেন্দ্রসভসিে সবতেণ 

20.  
মাধ্যসমে ও উচ্চমাধ্যসমে সর্ক্ষা 

ববাে থ, র্রর্াে 

পাবসলে পেীক্ষাে ফলাফল প্রস্তুরতে লরক্ষয পেীক্ষা 

বেন্দ্র হরত ওএমআে সর্ট কযান েরে অনলাইরন 

ইরমজ আোরে োটা  িংগ্রহ 

21.  
মাধ্যসমে ও উচ্চমাধ্যসমে সর্ক্ষা 

ববাে থ, বসের্াল 

প্রশ্নপত্র প্ররণতা ও পসেরর্াধেগরণে অনলাইরন সবল 

প্রদান 

22.  
মাধ্যসমে ও উচ্চমাধ্যসমে সর্ক্ষা 

ববাে থ, সদনাজপুে 
সর্ক্ষার্ীরদে বেসজরের্ন  িংরর্াধন 

23.  
মাধ্যসমে ও উচ্চমাধ্যসমে সর্ক্ষা 

ববাে থ, স রলট 

দ্রুততম  মরয় েকুরমন্ট উরিালন (রের্ ও সি-

নেল) 

24.  
মাধ্যসমে ও উচ্চমাধ্যসমে সর্ক্ষা 

ববাে থ, চট্টগ্রাম 
অনলাইরন নাম ও বয়   িংরর্াধন 

 


