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পাiলিটং কেল্পর নাম 
 

িববরণ ফলাফল

2। েবশ পেথ One Stop Service 
চালুকরণ 
 

One Stop Service িলিখত
eকিট েবাড র্ েবশপেথ স্থাপন করা 
হেয়েছ যােত আগর্হী িশক্ষণাথ গণ শুরু 
হেত যাoয়া পাঠয্ধারা সম্পেকর্ াথিমক 
ধারণা পােব। 

iনিস্টিটuেটর েবশ পেথ
পাঠয্ধারা সম্পিকর্ত সকল তথয্ 
েদoয়া হয়।  

3। িডিজটাল পদ্ধিতেত সম্পদবয্িক্ত মূলয্ায়ন সম্পন্ন
 

iনিস্টিটuেটর িনধ র্ািরত সম্পদবয্িক্তেদর 
মূলয্ায়ন ফরম েথেক তথয্ািদ িনেয় 
কিম্পuটাের মাiেকর্াসফট eেক্সল 
বয্বহার কের চাট র্ আকাের uপস্থাপন 
করা হয়। 

সম্পদবয্িক্তেদর মূলয্ায়ন ফরম 
েথেক তথয্ িনেয় কিম্পuটাের 
মূলয্ায়ন করা হয় । 

4। িডিজটাল পদ্ধিতেত পাঠয্ধারা মূলয্ায়ন সম্পন্ন
 

iনিস্টিটuেটর িনধ র্ািরত সম্পদবয্িক্তেদর 
মূলয্ায়ন ফরম েথেক তথয্ািদ িনেয় 
কিম্পuটাের মাiেকর্াসফট eেক্সল 
বয্বহার কের চাট র্ আকাের uপস্থাপন 
করা হয়। 

পাঠয্ধারা মূলয্ায়ন ফরম েথেক 
তথয্ িনেয় কিম্পuটাের মূলয্ায়ন 
করা হয়। 

5। িশক্ষণাথ েদর aনলাiেন িনবন্ধন o তথয্ 
ভান্ডার স্তুত 
 

সফটoয়ারিট স্তুত করেল 
iনিস্টিটuেটর িবিভন্ন িশক্ষেণ 
aংশগর্হণকারী সকল িশক্ষণাথ র তথয্ 
পাঠয্ধারার শুরুেতi eি  করা হেব। ei 
তেথয্র িভিত্তেত পরবিতর্েত কতজন বা 
েকান েকান িশক্ষেণ aংশগর্হণ করেছ 
তা সহেজ িতেবদন আকাের পাoয়া 
যােব eবং সংরিক্ষত থাকেব। 

কায র্কর্ম চলমান 

6। িতিট পাঠয্ধারায় সম্পদবয্িক্তর জনয্ েসশন 
আuটলাiন ৈতিরকরণ o দান 
 

eকিট Topics-eর েকান েকান
িবষয় েসশেন আেলাচনা হেব তা িনিদ র্ষ্ট 
করা হয় eবং সম্পদবয্িক্তেদর কােছ তা 
েসশেনর পূেব র্ পাঠােনা হয় যােত 
িশক্ষাথ েদর কােছ েসশনিট 
সুসংঘিটতভােব uপস্থাপন করা যায়।  

িশক্ষণাথ গণ মূল িবষয়িট
জানেত পারেব। 

7। সনদপে  QR েকাড স্থাপন 
 

িশক্ষেণ aংশগর্হণকারীেদর মেধয্
েযসকল িশক্ষণাথ  uত্তীণ র্ হেব 
েকবলমা  ত েদর সনদপ  QR 
Code যুক্ত হেয় ি ন্ট হেব যা েয 
েকান যায়গা েথেক Online-e eর 
সিঠকতা যাচাi করা যােব। 

কায র্কর্ম চলমান 

8। i-লাiে রী চালুকরণ; i-লাiে রীর aংশ িহেসেব লাiে রী 
aেটােমশন সফটoয়ার iনস্টল করা 
হেয়েছ। 

লাiে রী aেটােমশন সফটoয়ার স্থাপন 
করা হেয়েছ। eখােন iনিস্টিটuেটর 
কম র্কতর্া o িশক্ষণাথ গণ নাম িনবন্ধন, 
েকান সময় েয েকান স্থান েথেক বi-eর 
চািহদা িদেত পােরন eবং েকান েকান 
বi-eর তািলকা েদখেত পােরন। 

 


