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তদের কযাটাগশর ও বেশিশবন্যাস সকল 1 

 

তথ্যের ক্যাটাগরর ও শ্রেরিরিন্যাস 

ক্ শ্রেরি 

প্রশাসে ও সংস্থাপন 

1. বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড আইে ২০২০; 

2. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড অশর্ ডদনন্স; 

3. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড প্রশবধানমালা; 

4. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড অর্ ডাদনাগ্রাম; 

5. মাদ্রাসা পরীক্ষা সাংক্রান্ত বগদজট ১৯৭০; 

6. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববার্ ড কার্ ডাবলী; 

7. কম ডকতডা-কম ডচারীদের ব্যশিগত র্াটাদবইজ; 

8. Payroll Software এর মাধ্যদম ববতে-ভাতা প্রোে; 

9. ববাদর্ ডর সকল কম ডকতডা-কম ডচারীর  ব াগোে/শবমুিকরি, স্থায়ী কম ডচারী শেদয়াগ, পদোন্নশত, চাকুরী 

বশি িাল োগােকরি, ববতে ভাতা প্রোদের অশফ্স আদেশ জাশর,   

10. মন্ত্রিালয় কর্তডক শেক শেদে ডশো বাস্তবায়ে / চাশিত তে/জবাব/মতামত প্রোে সাংক্রান্ত  াবতীয় 

কা ডক্রম গ্রিি  

11. তেন্ত, মাদ্রাসা স্থাপদের প্রাপ্যতা, অশভদ াগ শেষ্পশি, স্বীকৃশত েবায়দের প্রাপ্যতা বাবে মাদ্রাসা 

পশরেশ ডে/ভ্রমি, পরীক্ষা বকন্দ্র পশরেশ ডে সাংক্রান্ত তে  

12. মঞ্জুশর/কশমটি সাংক্রান্ত শবশভন্ন শফ্ শের্ ডারি / পুেশের্ ডারি  
13. কম ডকতডা/কম ডচারীদের কাদজর উপর পুরস্কার/ শৃঙ্খলা ভদের োদয় শাশস্ত প্রোে   

14. আশপল এন্ড আরশবদটশে কশমটি মাধ্যদম শশক্ষক/কম ডচারীর চূড়ান্ত বরখাস্ত অনুদমােে/সামশয়ক 

বরখাস্ত স্থশগত করি 

15. সকল র্রদের মামলার তে 

কমে সাশভ ডস শাখা 

 

1. বজশর্শস, োশখল ও আশলম পরীক্ষার বরশজদেশে; 

2. বজশর্শস, োশখল ও আশলম প ডাদয় বরশজদেশে কাদর্ ড শশক্ষার্থীর োম, শপতার োম, মাতার োম, 

শশক্ষার্থীর ছশব ও জন্ম তাশরখ সাংদশার্ে ; 

3. বজশর্শস, োশখল ও আশলম বেশিদত বরশজদেশে কাদর্ ডর েবায়ে ; 

4. শশক্ষার্থীর গ্রুপ ও শবষয় বকার্ পশরবতডে; 

5. োশখল ও আশলম প ডাদয় ছাড়পত্র প্রোদের অনুমশত ; 

6. বজশর্শস, োশখল ও আশলম প ডাদয় শলে পশরবতডে এবাং শি-েকল বরশজদেশে কার্ ড; 

7. বজশর্শস, োশখল ও আশলম বেশির বরশজদেশে কাদর্ ডর বেশকশপ প্রোে ; 

8.  ােবািে ব্যবস্থাপো, রক্ষোদবক্ষে ও পশরবিে সুশবর্া প্রোে ; 
9. অবকাঠাদমা শেম ডাে ও সাংস্কার ; 
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তদের কযাটাগশর ও বেশিশবন্যাস সকল 2 

 

কাশরকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক উইাং 

1. মাদ্রাসা শশক্ষার্ারার ইবদতোশয় িদত আশলম প ডন্ত স্তরসমূদির শশক্ষাক্রম প্রিয়ে, উন্নয়ে ও 

পশরমাজডদে জাতীয় শশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ববার্ ড (এেশসটিশব)দক সিায়তা প্রোে; 

2. মাদ্রাসা শশক্ষার্ারার ইবদতোশয় িদত আশলম স্তর প ডন্ত সকল বেশির শবদশষাশয়ত (আরশব ও 

ইসলাশম) শবষয়সমূদির পাঠ্যপুস্তকসমূি প্রিয়দে এেশসটিশব’দক সিায়তা প্রোে; 

3. মাদ্রাসা শশক্ষার্ারার শবষয়সমূদির জন্য এেশসটিশব কর্তডক প্রিীত পাঠ্যপুস্তকসমূি প ডাদলাচোপূব ডক 

সাংদ াজে/শবদয়াজে/সাংদশার্ে ও পশরমাজডদের মাধ্যদম মাদোন্নয়দের প্রস্তাব বপ্ররি; 

4. ইবদতোশয়, বজশর্শস, োশখল ও আশলম স্তদরর পাঠ্যসূশচ, মূল্যায়ে পদ্ধশত ও মােবন্টে প্রকাশ; 

5. পশিমাশজডত ও পশিবশতডত পাঠ্যপুস্তদকি আদলাদক স্তিসমূদেি পাঠ্যসূশি ও মানবন্টন পশিমাজডন; 

6. বকাশির্-১৯ জশনত শবদশষ পশিশস্থশত এবং অনুরূপ পশিশস্থশতদত মাদ্রাসা শশক্ষাধািাি সকল স্তদিি 

পাঠ্যসূশি, প্রদেি ধিণ ও মানবন্টন পুণশব ডন্যাস। 

 

পশরেশ ডে শাখা 

1. ববসরকাশর উদ্যাদগ শশক্ষা মন্ত্রিালদয়র প্রশাসশেক আওতার্ীে শশক্ষা প্রশতষ্ঠাে (স্কুল, কদলজ, 

মাদ্রাসা) স্থাপে, চালুকরি ও স্বীকৃশত প্রোদের ক্ষদত্র অনুসরিীয় েীশতমালা-১৯৯৭ 

2. স্বতন্ত্র ইবদতোয়ী মাদ্রাসার অনুমশত/স্বীকৃশতর বময়ােবৃশদ্ধর অশফ্স আদেশ 

3. োশখল স্তদরর মাদ্রাসা স্থাপদের অনুমশতর অশফ্স আদেশ; 

4. োশখল ও আশলম স্তদরর প্রার্থশমক পাঠোে অনুমশতর অশফ্স আদেশ; 

5. োশখল ও আশলম স্তদরর একাদর্শমক স্বীকৃশতর অশফ্স আদেশ; 

6. োশখল ও আশলম স্তদরর একাদর্শমক স্বীকৃশতর বময়াে বৃশদ্ধর অশফ্স আদেশ; 

7. োশখল ও আশলম স্তদরর শবজ্ঞাে শবভাগ বখালার অনুমশতর অশফ্স আদেশ; 

8. োশখল অনুমশতর স্থশগতাদেশ প্রতযািারর অশফ্স আদেশ; 

9. আশলম অনুমশত ও স্বীকৃশত স্থশগতকরদির অশফ্স আদেশ; 

10. োশখল ও আশলম স্তদরর একাদর্শমক স্বীকৃশতর বাশতলাদেশ/স্থশগতাদেশ প্রতযািাদরর অশফ্স আদেশ । 

 

পরীক্ষা শাখা 

1. ফ্লাফ্ল প্রকাশ 

2. বটবুদলশে সীট; 

3. একাদর্শমক ট্রান্সশক্রপ্ট; 

4. পূেঃশেরীক্ষদির ফ্লাফ্ল প্রকাশ করা; 
5. মূল সেে মুদ্রি করা 
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তদের কযাটাগশর ও বেশিশবন্যাস সকল 3 

 

 

প্রশাসে ও কশমটি 

 

1. শেব ডািী কশমটি অনুদমােে  
2. ম্যাদেশজাং কশমটি অনুদমােে  

3. গভাশি ডাং বশর্ অনুদমােে  
4. এর্িক কশমটির অনুমশত প্রোে   
5. এর্িক কশমটি অনুদমােে   

6. ফ্াশজল ও কাশমল স্তদরর মাদ্রাসার শবদ্যাৎসািী সেস্য মদোেয়ে   

7. ট্রাস্ট ম্যাদেশজাং কশমটি অনুদমােে  

8. ট্রাস্ট গভাশি ডাং বশর্ অনুদমােে  
9. অশভদ াগ শেষ্পশি (কশমটি, চাকুরী সাংক্রান্ত, ববতে-ভাতা সাংক্রান্ত)  

10. পেতযাগ ও মৃত্যযজশেত কারদি সভাপশত পুেঃমদোেয়ে   
 

খ বেশণ 

কমে সাশভ ডস শাখা 

1. মাদ্রাসার পাসওয়ার্ ড পশরবতডে ; 

সাংস্থাপে 

1. আনুদতাশষক ও বপেশে প্রোদের অশফ্স আদেশ জাশর  

2. জাতীয় শেবসসমূি উে াপে, অশফ্স শৃঙ্খলা রক্ষা  

 

গ শ্রেরি 

কাশরকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক উইাং 

1. শশক্ষােীশত সাংক্রান্ত কা ডাবশল 

 

প্রশাসে ও সাংস্থাপে 

1. পরীক্ষক, প্রর্াে পরীক্ষক, শেরীক্ষকদের অেলাইদে শবল প্রোে; 

2. নেশমশিক ছুটি, গড় ববতদে/অর্ ড-গড় ববতদে অশজডত ছুটি, অবসদরাির ছুটি, োশন্ত শবদোেে, 

মার্তডত্বকালীে সি সকল প্রকার ছুটি মঞ্জুর  

3. কম ডকতডা-কম ডচারীদের উপশস্থশত (Biometric Attendance System) শেশিতকরে 
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তদের কযাটাগশর ও বেশিশবন্যাস সকল 4 

 

কাশরকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক উইাং 

1. বাাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডর জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌশদলর এ উইাং সাংশিষ্ট কা ডাবশল সম্পােে; 

2. জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌশদলর আওতায় সুশাসে প্রশতষ্ঠার শেশমি অাংশীজদের অাংশগ্রিদি সভা অনুষ্ঠাে; 

3. ববাদর্ ডর কম ডকতডা-কম ডচারীদের এ উইাং-এর শের্ ডাশরত ইেিাউজ প্রশশক্ষি আদয়াজে। 
 

ঘ শ্রেরি 

প্রশাসে ও সাংস্থাপে 

4. শবশভন্ন শেবস উে াপে কশমটি, তেন্ত কশমটি, বপাশাক কশমটি গঠে, অর্থ ড কশমটি, এক্সটাে ডাল 

শসদলকশে কশমটি, ক্রয় শবক্রয় ও সাংগ্রি সাব-কশমটি, একাদর্শমক কশমটি, েরপত্র মূল্যায়ি কশমটি, 

বয়স ও োম   সাংদশার্ে কশমটি, শর্শসশিে কশমটি, আশপল এন্ড আরশবদটশে কশমটি, বসন্টার এন্ড 

শরকগশেশে, কাশরকুলা  এন্ড বকাদস ডস অব স্টাশর্স কশমটি, পরীক্ষা কশমটি সি অন্যান্য কশমটির গঠে 

ও সভা আহ্বাে/ পশরচালো।  
 

পরীক্ষা শাখা 

1. অেলাইদে ফ্রম পূরদির শবজ্ঞশি; 

2. অেলাইদে বকন্দ্র কশমটি  গঠদের শবজ্ঞশি প্রকাশ করা ও সকল বজলা প্রশাসদকর শেকট শচঠি বপ্ররি 
করা; 

3. অেলাইদে সম্ভাব্য ছাত্র/ছাত্রীর তাশলকা প্রকাশ; 

4. বকন্দ্র কশমটির শমটিাং আিবাে ও বকন্দ্র সাংখ্যা শের্ ডারি করা; 

5. পরীক্ষার সময়সূশচ প্রস্তুত ও ববাদর্ ডর ওদয়ব সাইদট প্রকাশ করা; 
6. বকন্দ্র ওয়ারী প্রশ্নপদত্রর বরা্ প্রস্তুত করা; 
7. বকন্দ্র অনু ায়ী সটিাংকৃত প্রদশ্নর ট্রাাংক (প্রশত বজলার) ও মাদ্রাসা ববার্ ড িদত উিরপত্র বজলা  প্রশাসদকর 

প্রশতশেশর্র শেকট শবতরি করা; 

8. বকন্দ্র সশচবদের শেকট প্রদবশপত্র শবতরি করা; 
9. পরীক্ষক/প্রর্াে পরীক্ষক শেদয়াগ বেওয়া; 
10. অেলাইদে পূেঃশেরীক্ষদির শবজ্ঞশি বেওয়া; 
11. বকন্দ্র সশচবদের শেকট িদত পরীক্ষার্থীদের প্রাি তে 

12. পূেঃশেরীক্ষি কাদজর জন্য  পুে:শেরীক্ষক শেদয়াগ করা; 
 

কাশরকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক উইাং 

1. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শশক্ষা ববাদর্ ডি জাতীয় শুদ্ধািাি বকৌশদলি এ উইং সংশিষ্ট কার্ ডাবশল সম্পােন; 

2. জাতীয় শুদ্ধািাি বকৌশদলি আওতায় সুশাসন প্রশতষ্ঠাি শনশমত্ত অংশীজদনি অংশগ্রেদণ সিা অনুষ্ঠান; 

3. ববাদর্ ডি কম ডকতডা-কম ডিািীদেি এ উইং-এি শনধ ডাশিত ইনোউজ প্রশশক্ষণ আদয়াজন। 
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