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“আমার বিদ্যালয়” সফটওয়যার
“শিক্ষা জাশির মেরুদণ্ড” যা আোদদর সকদের জানা । আোদদর মদদির সকে শিক্ষা প্রশিষ্ঠাদনর
শিক্ষক বৃন্দ কদ ার পশরশ্রে করদেন – জাশির এ মেরুদণ্ডদক আরও িক্তিিােী করার জনয । আজ
আেরা আপনাদদর পাদি সুধু োত্র আপনাদদর মসই কাজ গুেদক একটু সহজ কদর মদবার জনয । শিক্ষা
পশরচােনার জনয ভশিি, উপশিশি, পরীক্ষা, ফোফে, শহসাব রক্ষণ অদনকটাই জটটে কাজ । “আোর
শবদযােয়” সফটওয়যার এ কাজ গুদোদক অদনক সহজ আর দ্রুিিার সাদে করদি সক্ষে, যা একজন
োনুদের ভাবনার মেদকও অদনক মবশি । “আোর শবদযােয়” সফটওয়যার মকানরকে ভুে না কদর এ কাজ
গুদো শনখুি
ুঁ ভাদব করদি পাদর যা আপনার সেয় ও জনবে দুদটাই কোদি সক্ষে ।

সফটওয়যারটটর িযািহাবরক বদ্কসমূহ
(“বাাংো ও ইাংশেি দুদটা ভাোই বযাবহার করা যায় । এবাং বাাংোদদি সরকার কিৃক
ি প্রদত্ত শনয়ে অনুযায়ী”)
ভবতি প্রক্রিয়াাঃ
১ । অনোইন ভশিি ।
২। সয়াংক্তিয় ভাদব োত্রোত্রীর মপ্রাফাইে তিশর কদর । যাদি সাধারণ িেয, শিক্ষা শবেয়ক িেয, মযাগাদযাগ
িেয এবাং শহসাব শবেয়ক সকে িেয সাংরশক্ষি োদক ।
৩ । সফটওয়যারটট স্বয়াংক্তিয় ভাদব ভশিি পরীক্ষার জনয প্রদবি পত্র প্রদান কদর োদক ।
৪ । সহদজ োত্রোত্রীদদর পরবিী মশ্রণীদি উত্তীণ করা
ি
যায় ।

ক্লাস রুটটন ততবর প্রক্রিয়াাঃ
১ । ক্লাস রুে এবাং শিক্ষক পুনরাশবশত্ত না কদর সহদজ রুটটন তিশরদি সাহাযয কদর ।
২ । মশ্রণী ও িাখা অনুযায়ী শভন্ন শভন্ন রুটটন ।
৩ । োত্রোত্রীরা ময মকান সেয় িাদদর ক্লাস রুটটন মদখদি ও শপ্রন্ট করদি পারদব ।
৪। শিক্ষকবৃন্দও ময মকান সেয় িাদদর ক্লাস রুটটন মদখদি ও শপ্রন্ট করদি পারদব ।

উপবিবত গণনা প্রক্রিয়াাঃ
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১ । শবেয় শভশত্তক উপশিশি গণনা প্রক্তিয়া ।
২ । শিক্ষকদদর জনয শভন্ন উপশিশি গণনা প্রক্তিয়া ।
৩ । স্বয়াংক্তিয় ভাদব উপশিশি গণনা প্রশিদবদন (োত্রোত্রী / শিক্ষক, মশ্রণী অনুযায়ী, শদন অনুযায়ী, োস
অনুযায়ী এেনশক মযদকাদনা দুইটট শদদনর েধযবিী) ।

পরীক্ষা বনয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াাঃ
১ । সবদচদয় সহজ প্রক্তিয়া যা দ্বারা সকে মশ্রণীর ময মকান পরীক্ষার প্রশিদবদন তিশর করা যায় ।
২ । ক্লাস পরীক্ষা, সাপ্তাশহক পরীক্ষা, োশসক পরীক্ষার প্রশিদবদন তিশর করার সহজ উপায় ।
৩ । পরীক্ষার নম্বর শবনযাস এর মক্ষদত্র সবাদপক্ষা
ি
সুশবধা । মযেন - শেশখি, তনদবশত্তক, বযাবহাশরক ।
৪ । নম্বর রূপান্তর প্রক্তিয়া । মযেন – ১০০ মেদক ২০ বা ২০ মেদক ১০০, ইিযাশদ ।
৫ । শে,এ প্রক্তিয়া ।

ফলাফল ততবর প্রক্রিয়াাঃ
১ । স্বয়াংক্তিয় ভাদব মকবে োত্র শবেয় শভশত্তক নম্বদরর উপর শভশত্ত কদর – মেধা শভশত্তক িাশেকা,
মটবুদেিন শিট, ক্তজ.শপ.এ, মেটার মেড, নম্বর পত্র ।
২ । শুধুোত্র একটট শক্লক এর োধযদে সকে োত্রোত্রী বা ময মকান একজন এর মেধা শভশত্তক িান ও নম্বর
পত্র পাওয়া যাদব ।
৩ । এই সফটওয়যার এর োধযদে এক েুহদূ িির েদধয ফোফে প্রকাি করদি পারদবন ।

ছাত্রছাত্রীদদ্র বহসাি পবরচালনাাঃ
১ । সহদজ োত্রোত্রীদদর চাুঁদা সাংেহ ।
২ । স্বয়াংক্তিয়ভাদব রশিদ নম্বর সহ রশিদ তিশর কদর ।
৩ । স্বয়াংক্তিয়ভাদব শহসাবশনকাি এর সেিা শিট তিশর কদর ।
৪ । এই সফটওয়যার এর োধযদে তদশনক, সাপ্তাশহক, োশসক, বৎসশরক চাুঁদা সাংেদহর প্রশিদবদন পাওয়া
যাদব ।
৫ । শবশভন্ন খাুঁদ অনুযায়ী চাুঁদা সাংেদহর প্রশিদবদন পাওয়া যাদব । মযেন – ভশিির চাুঁদা, পরীক্ষার চাুঁদা,
শবশভন্ন উৎসদবর চাুঁদা ইিযাশদ ।
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বিক্ষদকর করনীয়াঃ
১ । শিক্ষকবৃন্দ শনজস্ব নাে ও পাসওয়াডি বযাবহার কদর োত্রোত্রীর উপশিশি সাংেহ করদি পারবে।
২ । ময মকান িান মেদক শিক্ষকবৃন্দ শবেয় শভশত্তক নম্বর প্রদান করদি পারদব ।
৩ । ক্লাস রুটটন সাংেহ করদি পারদব ।
৪ । এই সফটওয়যার স্বয়াংক্তিয়ভাদব নম্বর েহদণর মক্ষদত্র সুশবধা প্রদান কদর ।

ছাত্রছাত্রীর করনীয়াঃ
১ । ময মকান িান মেদক োত্রোত্রীরা নাে ও পাসওয়াডি বযাবহার কদর এই সফটওয়যার এ প্রদবি করদি
পারদব ।
২ । িারা িাদদর উপশিশি মদখদি পারদব ।
৩ । নম্বর পত্র, মেধা শভশত্তক িান, ক্লাস রুটটন, শবজ্ঞশপ্ত মদখদি পারদব ।
অবিভািদকর করনীয়াঃ
১ । এই সফটওয়যার শিক্ষক, োত্রোত্রী ও অশভভাবদকর েদধয একটট ভাে সম্পকি সৃটি কদর ।
২ । অশভভাবক িাদদর সন্তানদদর শবদযােদয় উপশিশি শনক্তিি হদি পারদব ।
৩ । অশভভাবক িাদদর সন্তানদদর নম্বর পত্র ও ফোফে মদখদি পারদব ।

[বিাঃদ্র – এই সফটওয়যার এর সাদে একটট ডাইনাবমক ওদয়িসাইট পাদিন । যাদত স্কুল তেয,
প্রধানবিক্ষক এর িাতিা, ননাটটি নিাডি, গুরুত্বপূণ ি ওদয়িসাইট বলিংক, নযাগাদযাগ তেয, google
মযাপ নদ্ওয়া োকদি ।]
“আোর শবদযােয়” সফটওয়যার টট আপনার শবদযােদয়র প্রশিশদনকার কেকাণ্ড
ি
একটট স্বয়াংক্তিয় প্রক্তিয়ার
আনদি সাহাযয করদব । আটট আপনার কাজ মক অদনক সহজ কদর শদদব । আপশন অশভভাবকদদর
একটট প্রযুক্তির সাদে সম্পকি িাপন করার োধযদে িাদদর সন্তানদদর মবপাদর আপনার সদচিনিা প্রকাি
করার সুদযাগ পাদবন । সফটওয়যারটটদি “বাাংো” ও “ইাংশেি” উভয় ভাো োকায় ময মকও সহদজ বযাবহার
করদি পারদব । সবদিদে আপদন আপনার প্রশিষ্ঠান পশরচােনার জনয একটা স্বয়াংক্তিয় প্রক্তিয়া শনক্তিি
করদি পারদবন ।
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