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১ চ  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

       মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা অ যায়ী মা িমক ও উ  িশ া িবভােগর ২০২১-২০২২ অথবছেরর ই-গভেন  ও উ াবন
কমপিরক নার ১.১.১ কমস াদন চেক বিণত উ াবনী ধারণা বা বায়েনর লে  বিহ:িবে  উ  িশ া হেণর জ  সবা
হীতাগেণর (িশ াথ গণ) পরী ার সনদ সত ায়েনর জ  পিরবহন ল ভবেনর ৮ম তলার ৮০৮ নং কে  '' ওয়ানওয়ান   পপ   স া িভসসািভস ''    
ড  াপন করা হেয়েছ। সত ায়েনর জ  এ িবভােগর দািয় া  কমকতাগণ ােদর জ  স ােহর িনধািরত িদবেস সকাল ১০.০০
হেত বলা ১২.০০ টা পয  সমেয় উ  ডে   উপি ত থেক সত ায়েনর দািয়  পালন করেবন। 

২। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

১৫-৩-২০২২
মাঃ নজ ল ইসলাম

সিচব
ফান: ৯৫৭৬৬৭৯
ফ া : ৯৫১৪১১৪

ইেমইল: info@moedu.gov.bd
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  সিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
২) উপসিচব (অিতির  দািয় ), ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) উপসিচব, বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৬) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৭) জনাব ..................................................., কমকতা ও সত ায়নকারী কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া
ম ণালয়, ঢাকা।
৮) া ামার, আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।

১



৯) ি গত কমকতা, উ য়ন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
১০) ি গত কমকতা, শাসন ও অথ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১৫-৩-২০২২
মাঃ নজ ল ইসলাম

সিচব

২



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ 

 

 

উদ্ভাবদের োম: পরীক্ষার সেে সতযায়দের জন্য “ওয়াে স্টপ সাশভ িস” চালুকরণ। 

উদ্ভাবদের পূদব ির অবস্থা:  

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ শবশভন্ন োগশরক সসবা প্রোে কদর থাদক। শশক্ষাথীদের সেে সতযায়ে োগশরক 

সসবার একটি গুরুত্বপূ অাংশ। শশক্ষাথীদের বশ্ িিঃশবদে উচ্চ শশক্ষা গ্র্দণর জন্য তাদের সেে মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা 

শবভাগ এবাং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তিক সতযায়ে করদত ্য়। মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ ্দত বতিমাদে সসবাটি 

পাওয়ার জন্য সসবা গ্র্ীতাগণ (শশক্ষাথী) তাদের সেে সাংশিষ্ট সবার্ ি এবাং শবেশবদ্যালয় ্ দত যাচাইপূব িক এ শবভাদগ 

সতযায়দের জন্য োশিল কদর। এজন্য তাদের বাাংলাদেশ সশচবালদয়র প্রদবশ সগদের ৯ োং কাউন্টাদর এদস সকাল 

১০ ো ্দত ১১োর মদধ্য উপশস্থত ্দয় লাইদে োঁড়িদে ট াদেদের মাধ্যদম সেে জমা প্রোে কদর থাদক। এ সমদে 

এ ড়বভাদের ১ জে েম মচারী সেে গ্রহণ েদরে। অতপর অড়িস ের্তমে ড়ের্ মাড়রত েম মেতমার ড়েে  সতযােদের জন্য 

জমা প্রোে েদরে। পরবতীদত সেে সাংগ্রদ্র জন্য তাদের শবকাল ৩.৩০ ্দত ৪.০০ ো পয িন্ত সড়চবালে টেদ  

লাইদে োঁড়িদে ট াদেদের মাধ্যদম সেে গ্রহণ করদত ্য়। অথ িাৎ এ শবভাগ ্দত সসবাটি সপদত সসবাগ্র্ীতাদের 

প্রায় ০৫ (পাঁচ) ঘন্টা সমদয়র অপচয় ্য়। এদত সসবা গ্র্ীতাগণদক (শশক্ষাথী) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় সেে সতযায়দের 

জন্য পরবতী শেে আবার আসদত ্ য়। িদল সেে সতযােদের জন্য তাদের ড়তেটি েপ্তদর ড়তে ড়েদের অড়র্ে ড়ভড়জ  

েরদত হে। এদত তাদের প্রচুর সমে ও অর্ ম ব্যে েরদত হে। 

 

উদ্ভাবেী র্ারো বাস্তবােদের পূদব মর ড়বদেষণ:  
 

টসবা 

প্রোদের 

র্াপ 

োর্ মক্রম 

র্াপ-১ সোল ১০-১১  ার মদধ্য সড়চবালদের টে  টর্দে ট াদেদের মাধ্যদম সেে গ্রহণ  

র্াপ-২ গ্রহণকৃত সেে ড়ের্ মাড়রত েম মেতমার োদে জমাোে 

র্াপ-৩ ড়ের্ মাড়রত েম মেতমা ের্তমে সেে র্াচাই ও সতযােে 

র্াপ-৪ সতযােেকৃত সেে অড়িস সহােদের ড়েে  বুড়িদে টেো 

র্াপ-৫ ড়বোল ৩.৩০ - ৪.০০  াে সড়চবালে টে  টর্দে ট াদেদের মাধ্যদম সেে টিরত। 

 

  



উদ্ভাবেী র্ারো বাস্তবােদের পূদব মর প্রদসস ম্যাপ (Process Map):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উদ্ভাবেী ধারো বাস্তবায়দের পরবতী অবস্থা: 

 

শশক্ষাথীদের সেে সতযায়ে োগশরক সসবাটি স্দজ সসবা গ্র্ীতাদের শেকে সপৌদে সেয়ার উদেদে মাধ্যশমক ও 

উচ্চ শশক্ষা শবভাগ কর্তিক 'ওয়াে স্টপ সাশভ িস' োমক একটি উদ্ভাবেী ধারো বাস্তবায়ে করা ্দয়দে। ওয়াে স্টপ 

সাশভ িস োমক উদ্ভাবেী ধারোর মাধ্যদম বশ্ িিঃশবদে উচ্চ শশক্ষা গ্র্দণর জন্য সসবা গ্র্ীতাগণ (শশক্ষাথী)  তাৎক্ষশণক 

তাদের সেে সতযায়ে করদত পারদব। এজন্য পশরব্ে পুল ভবদের ৮ম তলার ৮০৮ েম্বর কদক্ষ মাধ্যশমক ও উচ্চ 

শশক্ষা শবভাদগর 'ওয়াে স্টপ সাশভ িস' সর্স্ক চালু করা ্দয়দে। উক্ত কদক্ষ এ শবভাগ কর্তিক শেধ িাশরত একজে 

সতযায়েকারী কম িকতিা সকাল ১০.০০ ো ্দত সবলা ১২.০০ ো পয িন্ত সেে সতযায়দের োশয়ত্ব পালে করদবে। 

সসবাটি বাস্তবায়দের ফদল শশক্ষাথীদের সেে সতযায়ে স্জ ্দয়দে এবাং একই শেদে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় সেে 

সতযায়দের জন্য জমা শেদত পারদবে। এদত সসবা গ্র্ীতাদের (শশক্ষাথীদের) সময়, মূল্য ও যাতায়াত (TCV) 

কমদব। 

 

 

আরম্ভ  

গ্রহণকৃত সেে ড়ের্ মাড়রত েম মেতমার োদে হস্তান্তর 

ড়ের্ মাড়রত েম মেতমা ের্তমে সেে র্াচাই ও সতযােে 

সতযােেকৃত সেে অড়িস সহােেদে বুড়িদে টেো 

টশষ 

সড়চবলদের টে  টর্দে সেে গ্রহণ (সোল ১০-১১  া) 

 

সড়চবলদের টে  টর্দে প্রোে (ড়বোল ৩.৩০ – ৪.০০  া) 

 



উদ্ভাবেী ধারো বাস্তবায়দের পরবতী শবদিষণ: 

টসবা 

প্রোদের 

র্াপ 

োর্ মক্রম 

র্াপ-১ 'ওয়াে স্টপ সাশভ িস'  েদে সেে জমা 

র্াপ-২ োড়েত্বপ্রাপ্ত েম মেতমা ের্তমে সেে র্াচাই ও সতযােে 

র্াপ-৩ তাৎেড়ণে টসবাগ্রহীতাদে সতযােেকৃত সেে প্রোে 

 

উদ্ভাবদের ধারো বাস্তবায়দের পদর প্রদসস ম্যাপ (Process Map): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তুলোমূলে ড়বদেষণ: 

টেত্র সমস্যার বণ মো সমার্াে  

োড়িলীে োেজপত্রাড়ে সাংড়েষ্ট টবার্ ম/ড়বশ্বড়বদ্যালে ের্তমে 

র্াচাইকৃত মূল সেে এবাং সেদের েড়প 

সাংড়েষ্ট টবার্ ম/ড়বশ্বড়বদ্যালে ের্তমে 

র্াচাইকৃত মূল সেে এবাং সেদের েড়প 

টসবার র্াপ ৫টি ৩টি 

সমৃ্পক্ত জেবল এ ড়বভাদের ১/২জে েম মচারী এবাং ১জে 

সতযােেোরী েম মেতমা 

এ ড়বভাদের ১জে েম মচারী এবাং ১জে 

সতযােেোরী েম মেতমা 

প্রযুড়ক্তর প্রদোে প্রদর্াজয ড়ে 

ো 

প্রদর্াজয েে প্রদর্াজয েে 

সমে (ড়েে/ঘন্টা) 5 ঘন্টা ১০ ড়মড়ে  

িরচ (োেড়রে+অড়িস) ড়বোমূদে ড়বোমূদে 

র্াতাোত (োেড়রে) ২ বার ১ বার 

 

আরম্ভ 

োড়েত্বপ্রাপ্ত েম মেতমা ের্তমে সেে র্াচাই ও সতযােে 

সশষ 

তাৎেড়ণে টসবাগ্রহীতাদে সতযােেকৃত সেে প্রোে 

 

'ওয়াে স্টপ সাশভ িস'  টর্দস্ক সেে জমা 


