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সূধী, 

আসসালা-মু-আলাইকুম। 

আ োর ডশক্ষাপ্রডিষ্ঠানের জেয ওনেবসাইট তিরী করনেে ? ডেডলনে ডেে ডেনে ডেে আ োর ডিেনলা ার সরকারী ডেনেড শোেুযােী সবগুনলা 

ডেনেড শাবলী  ূরণ কনরনেে ডক ো ? অেযথাে আ োনক  েনিা  ূণরাে এ্ই কাজগুনলা করনি  নি  ানর। 

আ োর সু্কল/কনলজ/োদ্রাসা প্রডিষ্ঠানের জেয স্বল্প েরচ ঝানেলাডব ীে শডিশালী ডেরা ত্তা বযবস্থাে স জ িাইোডেক ওনেবসাইট তিডরর 

কাজ ডেডেড ধাে, ডেডিনে করনি ডেনে দুডিোেুি থাকনি  ানরে। 

আ োর প্রডিষ্ঠানের জেয ওনেব সাইটটি  ূণডাঙ্গরূন  তিডর করনি ডেনচ উনেডেি িথযাবলীস  ডযাগানযাগ করনি  ানরে ডেনচর ঠিকাোে- 

1. প্রডিষ্ঠানের োে (বািংলা ও ইিংনরডজনি) 

2. প্রডিষ্ঠানের ডলানগা/ যাি (সম্ভব  নল সফ্ট কড ) 

3. প্রডিষ্ঠানের  ূণড ঠিকাো 

4. অধযনক্ষর োে 

5. ডিাে েম্বর 

6. ই-ডেইল এ্নড্রস 

7. প্রডিষ্ঠাে প্রডিষ্ঠার সাল 

8. প্রডিষ্ঠাে ডকাি 

9. ইআইআইএ্ে 

10. এ্েড ও ডকাি (ডবসরকাডর প্রডিষ্ঠানের ডক্ষনে) 

11. ডবািড   রীক্ষার িলািল 

12. আেযেরীণ  রীক্ষার িলািল 

13. বিড োে ডশক্ষকেণ্ডলীর িথযাবলী 

14. প্রািে ডশক্ষকেণ্ডলীর িথযাবলী 

15. ডশক্ষাথীনের িথয ডববরণী (সিংযুি প্রেত্ত েনক) 

16. কৃডি ডশক্ষাথীনের িথয 

17. স   াঠ্যক্রডেক কাযডাবলীীঃ 

ক) লাইব্রেরি তথ্য 

খ) আইরিরি ক্লাব তথ্য 

গ) রবজ্ঞান ক্লাব তথ্য 

ঘ) কালচািাল ক্লাব তথ্য 

ঙ) লযাঙু্গব্রেজ ক্লাব তথ্য 

চ) রিব্রবি ক্লাব তথ্য 

ছ) পরিব্রবশ িংিক্ষণ ক্লাব তথ্য 

জ) স্কাউি তথ্য 



 

 

ঝ) রবএনরিরি তথ্য 

ঞ) করিউিাি লযাব্রবিিরি তথ্য 

ি) রবজ্ঞানাগাি তথ্য 

ঠ) রশক্ষাবৃরি তথ্য 

ি) রশক্ষা িফি তথ্য 

ণ) িাংস্কৃরতক কর্মকাণ্ড তথ্য 

ত) ক্রীড়া কার্মক্রর্ তথ্য 

থ্) রবরবধ / অনযানয তথ্য 

18. ডশক্ষাথী উ ডস্থডি 

19. ডশক্ষক উ ডস্থডি 

20. কেডচারী উ ডস্থডি 

21. প্রডিষ্ঠানের দু’এ্কটি ডোটিস (যডে থানক) 

22. ডবানিড র দু’এ্কটি ডোটিস (যডে থানক) 

23. প্রডিষ্ঠাে প্রডিষ্ঠার ইডি াস ও িথযাবলী 

24. প্রডিষ্ঠানের তবডশষ্ট্য 

25. প্রডিষ্ঠানের সিংডক্ষপ্ত  ডরডচডি 

26. প্রডিষ্ঠানের ডেৌি অবকাঠ্ানো 

27. লক্ষয ও উনেশয 

28. প্রডিষ্ঠািা’র ও  ডরডচডি (বাণী যডে থানক) 

29. সো ডি’র বাণী ও  ডরডচডি 

30.  ডরচালো  র্ডে 

31. অধযক্ষ/প্রধাে ডশক্ষক/ সু াডরেনটনণ্ডন্ট’র বাণী ও  ডরডচডি 

32. জেবল কাঠ্ানো 

33. সৃষ্ট্ ে, শূণয ে ও কেডরি  ে 

34. আে-বযাে 

35. ধারা ও ডেেোবলী 

36. ডশক্ষাথীনের প্রডি কথা 

37. ডশক্ষকেণ্ডলীর প্রডি কথা 

38. অডেোবকেণ্ডলীর প্রডি কথা 

39.  াঠ্ ডেনেড ডশকা /  াঠ্যক্রে 

40. ক্লাস রুটিে 

41. েডিড  কাযডক্রে 

42. এ্কানিডেক কাযডাবলী 

43. ডযাগানযাগ ঠিকাো (ড াটনকাি স ) 

44.  যডাপ্ত ডেডিওডচে 



 

 

45. ওনেবসাইট স্লাইিানরর ইনেজ, যা ওনেবসাইনট প্রেডশডি  নব (ইনেজ সাইজ ১১৪০*৩০০ ড নক্সনল) 

46.  যডাপ্ত ডস্থরডচে যা আকড াইনে প্রেডশডি  নব (ডেননাি িাডলকােুযােী, সকল েডব ডজড ইডজ/ড এ্েডজ িরনেনট, আরডজডব কালার, 

স্বিন্ত্র িাইল/ডিাল্ডানর) 

ক) প্রডিষ্ঠানের ডস্থরডচে (ধারাবাড কিা বজাে থাকনল সুডবধা) 

ে) বিড োে ডশক্ষকেণ্ডলীর েডব ( াসন াটড  আকানর) 

গ) প্রািে ডশক্ষকেণ্ডলীর েডব ( াসন াটড  আকানর) 

ঘ) ডশক্ষাথীনের েডব ( াসন াটড  আকানর) 

ঙ) প্রডিষ্ঠািার েডব ( াসন াটড  আকানর) 

চ) সো ডির েডব ( াসন াটড  আকানর) 

ে) বিড োে  ডরচালো  র্ডনের েডব (গ্রু  েডব) 

জ) অধযক্ষ/প্রধাে ডশক্ষক/ সু াডরেনটনণ্ডনন্টর েডব ( াসন াটড  আকানর) 

ঝ) প্রািে অধযক্র্/প্রধাে ডশক্ষক/ সু াডরেনটনণ্ডনন্টর েডব ( াসন াটড  আকানর) 

ঞ) কেডচাডরনের েডব ( াসন াটড /গ্রু ) 

ট) অেযােয/ডবডবধীঃ 

1. i) লাইনেডর 

2. ii) আইডসটি ক্লাব 

iii) ডবজ্ঞাে ক্লাব 

1. iv) কালচারাল ক্লাব 

2. v) লযাঙু্গনেজ ক্লাব 

3. vi) ডিনবট ক্লাব 

vii)  ডরনবশ সিংরক্ষণ ক্লাব 

viii) স্কাউট 

1. ix) ডবএ্েডসডস 

2. x) কডিউটার লযানবরটডর 

3. xi) ডবজ্ঞাোগার 



 

 

xii) ডশক্ষাবৃডত্ত 

xiii) ডশক্ষা সির 

xiv) সািংসৃ্কডিক কেডকাণ্ড 

1. xv) ক্রীড়া কাযডক্রে 

ইিযাডে। 

এ্োড়াও ডিনো ডেনে ডকেু ডিচার িাডলকা ডেনি  ানরে ডেনচর সাইটগুনলার ডলিংক ডথনক- 

বগুড়া জিলা সু্কল, বগুড়া 

VAB Canada 
এডুকেশন ওয়াডড ওয়াইড 

আ োর ডশক্ষাপ্রডিষ্ঠানের জেয ওনেবসাইট তিরী করনেে ? ডেডলনে ডেে ডেনে ডেে আ োর ডিেনলা ার সরকারী ডেনেড শোেুযােী সবগুনলা 

ডেনেড শাবলী  ূরণ কনরনেে ডক ো ? অেযথাে আ োনক  েনিা  ূণরাে এ্ই কাজগুনলা করনি  নি  ানর। 

এ্নক্ষনে আ োনক ডশক্ষাপ্রডিষ্ঠানের সকল িথয ও কাযডক্রে ডেনবডেডি ডিচার সম্বডলি িােোডেক ওনেবসাইট তিরী ও edu.bd ডিানেইে 

ডেবন্ধে  ুবডক ডকাে ড াডটিং ডকািােীনি ড াট করনি  নব। 

আেরা সরকারী ডেনেড শোেুযােী সবগুনলা ডেনেড শাবলী যথাযথোনব  ূরণ কনর .edu.bd ডিানেইে ডেবন্ধে  ুবডক আ োনক আ োর 

ডশক্ষাপ্রডিষ্ঠানের সকল িথযাবলী ও কাযডক্রে স  ডেনবডেডি ডিচার সম্বডলি ডবনের অেযিে বৃ ৎ উন্নিোনে ড াডটিং ডকািােীর 

আেডলডেনটি ড াডটিং স  িােোডেক ওনেবসাইট তিরী কনর ডেডি। 

চলুে আনগ দু’এ্কটা বাস্তব অডেজ্ঞিা ডেনে ডেই িার র . . . 

এেঃ 

গি োস েে/সানিক আনগ আোর গ্রানের বাডড়নি এ্কটি ডবনের এ্নেজানে ডগনেডেলাে। সবডকেু ঠিকঠ্াক, প্রাে চুড়াে। এ্েে সেে ডক 

এ্কজে আোনের এ্কজে বনোীঃনজযষ্ঠ েুরুডির কানে কানে ডিসডিডসনে বলল  াডেস ডকারআে ডোিানবকনিা সবডকেুই ঠিক আনে িনব 

এ্কটা কাজ বাকী রােনলে ডকে ? উডে বনেে- কী ডসটা ? 

বনেে এ্ ডবনেনি ডেনের েি আনে ডক ো িা জােনবে ো ! ! ! 

যথা সেনে ডেনের অেুেডি ডেনে ডিনর এ্নস সবারই ডচাে-েুে আন্ধানর ডেনে ডগল ! ! ! 

ডেনে সরা সডর “ো” বনল ডেনেনে। 

ডেনিই  ানর ! ! !  াজার ড াক িার এ্কটা েিােি আনে, আনে চাওো  াওো ! ! ! 

কথা ডসটানি ো। ডবশ  ইচই  নড় ডগল। 

http://www.bograzillaschool.edu.bd/
http://www.vabcanada.org/
http://www.educationworldwide.org/


 

 

দু’ডিেডেে  র। 

ডকৌিু ল বশিীঃ ডেনের এ্ক আত্মীে’র কানে জােনি চাইলাে এ্ি োনলা এ্কটা ডবনে ডেনঙ্গ ডেনল ডকে ? ? ? ! ! ! 

আত্মীে জাোল- ডেনে ডকাে ডশক্ষক-োটারনক ডবনে করনব ো। 

বোে- ডকে ! ! ! ? ? ? োটাররা কী কনরনে িানক ? ? ? ! ! ! 

জবাব ডেনলে- োটাররা োকী “ডোটনলাক” “আত্মা ডোট” “কডলজা ডোট” “ডকপ্টা” “ াড় ডকপ্টা” ইিযাডে ইিযাডে.................... 

জীবে ডগনলও ো ডক োটার এ্েে ডক কনলজ ইউডেোডসডটির োটার ডবনে করনব ো ! ! ! 

“ডবডেন্ন প্রিারকচক্র োনঠ্ ডেনেনে এ্টা েুনল ডেবার জেয। ডেনেশুনে ডিানেইে ড াট যানের আনে িানের স ােিাে েুনল ডেনবে। সব 

ডেডলনে ৩০০০-৬০০০ টাকা েরচ  নি  ানর।” 

-ডিসবুনক এ্কটা টযাটানস এ্ই কথাটি ডলো ডেনে এ্িডেে র আজ বূঝলাে কনণটির কথাটি কিোডে বাস্তব সম্মি ডেল ! ! ! 

সু্কনলর জেয এ্কটা ওনেব সাইট বাোনি োডক ৩০০০-৬০০০ টাকা লানগ ! ! ! অবশয ফ্রীনিও বাোনো যাে ডকিংবা  াজার 

ডেনড়ক/দু’ডেনকও  ে। ডকন্তু ডসটা এ্কটা সু্কনলর জেয কিটা উ নযাডগ িা যডে ডবচার করার সােথড ো থানক িা নল ডসটা ডেন্ন কথা ! ! ! 

অবশয িা যডে ডবচার করার সােথডই থাকনিা িা নল ডক আর িারা োটারী করনি আসনিা ! ! ! িা নলনিা িারা “চাকডরই” করনি ডযি 

! ! ! 

দুইঃ 

সরকাডর চাকুডর এ্কটা কডর। ঠিকই আনে। প্রডিষ্ঠােটাও ডবশাল বড়। ডকন্তু  েটা ডেিােই ডোট্ট। িাই যা ডকেুই বডলো ডকে,  ে বলনব ডোট 

েুনে বড়া কথা ো  ে বলনব সব জােগাে োটারী িলাইনি যাই। ো। এ্োনে োটারী িলানি আডসোই। জাট সিকড  থাকার অেুনরাধ করডে। 

যা-ই বনলে আর িা-ই বনলে, ডেনে ডেে ডকে আ োনক আবার ডেৌৌঁড়ানি  নব আ োর সানধর ওনেব সাইট টি ডিিীেবার তিডর করানি। 

আডগ দু’ডিেটা বাস্তব ঘটো বডল। িার র ডেডলনে ডেে আ োর টা। 

বড় প্রডিষ্ঠাে  বার সুবানে আোনের এ্োনে প্রডিডেেই ডকউ ো ডকউ অেিীঃ দু’চার জে োনকড টিিং  াসডে আনসই। ডিা ডসডেেও এ্নসনেে 

এ্কজে। ডিিীে ডেে। অথডাৎ আনগরডেে কথা  নেনে ড ি সযানরর সানথ। জাডেো ডস কী কথা  নেনে।  রডেে। প্রাে ঘন্টা োনেক বডসনে 

রাোর  র সযার আোনক ডিাে কল ডেনলে। আডে  র র দুইটি ড ডরেনি  াঠ্োনের  র আসলাে। ডেডে এ্ক েদ্রনলাক বনস আনেে। 

আোনক ডেডেনে ডেনে সযার বলনলে িুডে সযানরর সানথ কথা বল। সযার যা বলনবে িা-ই চুড়াে। 

আোনক ডেনে েদ্রনলাকটি এ্কটু স্বডস্ত ড নলে। োবনলে- যাক আোনক  েনিা বাগানি  ারনবে। আডেও োনোড় বান্দা। ধনরই ডেলাে- 

আোনক ডকাে ডকেু ডসাো ডেনে েুডড়নে ডেনলও এ্গুনলার োে-োডেত্ব ডেবো ড ি সযারনক োড়া। 

আোনক েড়নক ডেবার জেয প্রথনেই আোনক প্রশ্ন কনর  াঠ্ ডেনি চাইনলে। 

জােনি চাইনলে- আ োনের সাইটটি ডক কনরনেে ? এ্ি আোড়ী কাজ ! ইিযাডে ইিযাডে . . .। 

আডেনিা জাডেো। আডেনিা ওসব ডকেু োনলা বুডঝো। ডিা কী  নেনে, কী ? 



 

 

সাইনটর েনধযনিা ডকেুই োই ! টুনিন্ট ডসকশে, টিচার ডসকশে, টাি ডসকশে, লগইে, কনরাল  যানেল ইিযাডে ইিযাডে . . .। 

বললাে- আডেনি ডকেু বলনি  ারনবা ো। আ ডে ডক সাইটটি ডেনেনেে ? 

বলনলা- জ্বী, ডেনেডে। 

বললাে আোনক ডক এ্কটু ডেোনবে ? কী কী োই আর কী কী লাগনব ? 

বলনলা- আোরনিা লযা ট  োই। 

বললাে িা নল আ ডে কী ডেনে োনকড টিিংনে এ্নসনেে ? 

ডেনজনেরটা ওন ে কনর আবার বললাে- এ্বার এ্কটা ডলট কনরে কী কী লাগনব। বনলই চনল ডগলাে ক্লানস। 

ক্লাস ডশনর্ আবার আসলাে। এ্নস ডেডে- ডলনট দুইটা শব্দ ডলো। “লগইে  যানেল”। 

জাোর জেয আবুলীে প্রনশ্ন জােনি চাইলাে- আিা এ্ই সাইটটানি কি ডজডব ড াডট ডে’ো আনে ? 

এ্কটু সেে ডেনে জবাব ডেনলে- 256 ডেগাবাইট !!! 

ওওওও . . . িাই !!! িা কীোনব বুঝনলে ? ডকাথাে ডলো আনে ডয এ্টা 256 ডেগাবাইট !!! 

জােনি চাইলাে- আিা বযাণ্ডউইড্থ কী োই ? 

উত্তর ডেনলে- “বযাণ্ডউইড্থ  নি সাইটনক ডসডকউডরটি ডেবার জেয বযব ার করা  ে। আসনল এ্টার সা ানযযই সাইট চনল” 

এ্টা ডকাথাে থানক ? 

উডে ডোবাইল ডবর কনর আোনের ওোইিাই কানেকশেটা বযব ার করনি লাগনলে। 

আডে আনস্ত কনর উনঠ্ সুইচটা অি কনর ডেলাে। এ্কটু ঘুনর এ্নস জাোলাে- আেরা আ োনক ডেনে কাজটা করাব। বনলে কি টাকা ডেনবে 

? 

ডোবাইল ডিানে ড সাব-টিসাব কনর জাোনলে  নের  াজার টাকা। 

বললাে- আিা ড াডটিং ডেনবে কিটুকু ? 

এ্ক ডজডব। 

এ্ক ডজডব োে !!! আিা আ োর ডোবাইনলর ডেেরী কািড টা ডযে কি ডজডব ??? 

বললাে- বললাে আিা আগােীকাল আনসে। ডকেু অগ্রীে ডেনে যানবে। 

সকাল েশটাে আসনবে বনল। চনল ডগনলে। 



 

 

আজও িার সকাল েশটা বানজোই !!! 

জ্বী সযার, সু্কনলর জেয এ্কটা ওনেব সাইট তিডর করনবে িা ডক আ ডে 1/2 বেনরর জেয করনেে ! ! ! িা-ই যডে ো  ে িা  নল আ ডে 

এ্র ড াডটিং ডেস কি ডজডব ডেনলে, সযার ????? 1 ডজডব / 2 ডজডব / 3 ডজডব ডকিংবা 5 ডজডব ? ? ? 

এ্নিনিা আ োর বেনরর প্রথনের ডিেচারটা ডেডিও আর িার েডবই আ নলাি ডেনি  ারনবে ো ! ! ! ডযোনে আ োর সু্কনলর সঝো 

গানের এ্কটা িাল ডেনঙ্গ  ড়নল িার েডব িুনল ডিসবুনক ডেে ! ! ! ডসোনে ঐ েডব/ডেডিওগুনলা ডক আ োর ডেজস্ব ওনেব সাইনট 

সিংরক্ষণ কনর রােনবে ো সযার ! ! ! ? ? ? 

আর সু্কল েযানেজনেন্ট ডসসনটে সফ্টওেযানরর কথানিা বােই ডেলাে ! ! ! 

আিা ধনর ডেলাে আ ডে 1 ডজডব / 2 ডজডব / 3 ডজডব / 5 ডজডব ড াডটিং-ই ডেনলে, ডবনেডশী োনলা ডর ুনটি ডকাে ডকািােী’র 1 ডজডব / 

2 ডজডব / 3 ডজডব / 5 ডজডব ড াডটিং ডেস এ্র েূলয কি, ডয আ ডে 6000 টাকাে  ুনরা ওনেব সাইট কনর ডিলনলে ???????? 

আ োর ডেট কানেকশে আনে, ডসা আ ডে ডেনজই এ্কবার গুগডলিং কনর ডেনে ডেেো েো কনর ! 

ও  যাৌঁ , অনেক কথা ডথনক আর এ্কটা কথা- যানের কাে ডথনক ড াডটিং ডেনবে অবশযই িানের কাে ডথনক ডস- যানেল আর ডিানেইে 

কনরাল  যানেল এ্র আইডি  াসওোিড টা ডেনি েুলনবে ো ডকন্তু ! ! ! িা ো  নল আনেনর ডকািােীর সানথ আ োর 6/7  াজার টাকার 

সানথ িারনচ’ও ডবডশ েূলযবাে ডিানেইে আর সু্কনলর িথয গুনলা  ারানবে ডযগুনলা আ ডে ডেডিনে ডরনে ডেনেডেনলে আ োর সানধর 

ওনেব সাইনট। 

িিকািী রনব্রদমশনানরু্ােী রফচাি ির্হুঃ 

১। বতমর্ান রশক্ষাথ্মী, রশক্ষক ও ৩ে-৪থ্ম শ্রেনীি কর্মচািীব্রদি ছরবিহ িািাব্রবজ। 

২। শ্রর্াবাইল বযাংরকং এি র্াধযব্রর্ রশক্ষাথ্মীব্রদি ফীি গ্রহণ। 

৩। প্ররতষ্ঠাব্রনি িকল অভ্যান্তরিন পরিক্ষাি ফলাফল ততিী ও অনলাইব্রন িাউনব্রলাব্রিি িুরবধা। 

৪। ছাড়পত্র, প্রিংিাপত্র, প্রতেণপত্র, িিরলস্ট ইতযারদ ততরিি বযবস্থা। 

৫. রশক্ষক ও কর্মচারিব্রদি িৃস্টপদ, শূণযপদ, কর্মিত জনবল ও শুনযপব্রদি তথ্য। 

৬। শ্রনারিশব্রবািম, স্ক্রলিহ প্ররতষ্ঠাব্রনি িবমব্রশষ িংবাদ, ক্লাশরুরিন, পাঠযক্রর্, িহরশক্ষাক্ররর্ক কার্মাবরল। 

৭। পাবরলক ও রবশ্বরবদযালব্রেি পরিক্ষারভ্রিক কণমাি, রশক্ষক কণমাি, রশক্ষাথ্মী কণমািি, অরভ্ভ্াবক কণমাি। 

৮। রবরভ্ন্নপ্রকাি কব্রেে িাউনব্রলাি কণমাি। 

৯। কার্মরনবমাহী পরিষদ, একাব্রিরর্ক কাউরিব্রলি পরিরচরত, ওব্রেবিাইব্রি অনলাইন রভ্রজিি ও শ্রর্াি রভ্রজিি কাউোি। 

১০। অনলাইব্রন ভ্রতমপরিক্ষা বযাবস্থাপনা ও রশক্ষাথ্মী ভ্রতমকার্মক্রর্ অনলাইব্রন বযাবস্থা কিা। 

১১। অরভ্ভ্াবক ও রশক্ষাথ্মীি রনকি এিএর্এি শ্রনারিরফব্রকশন শ্রপ্রিণ। 

১২। রশক্ষক, কর্মচািী ও রশক্ষাথ্মীব্রদি প্রাতযারহক হারজিাি তথ্যবলী প্রদান। 



 

 

১৩। রশক্ষক/কর্মচািীব্রদি ছুরিি বযাবস্থাপনা, িযালারিশীি ততিী ও প্ররতষ্ঠাব্রনি একাউেি। 

১৪। প্ররতষ্ঠাব্রনি ইরতহাি, শ্রভ্ৌত অবকাঠাব্রর্া, র্াস্টািপ্লান, একাব্রিরর্ক কযাব্রলন্ডাি, ছুরিি তারলকা ও ক্লাশ রুরিন। 

১৫। প্রব্রোজনীে ও গুরুত্বপুনম ওব্রেবিাইব্রিি রলঙ্ক। 

১৬। ফব্রিাগযালািী, প্ররতষ্ঠান প্রধাব্রনি বানী, প্ররতষ্ঠান প্রধানব্রক ইব্রর্ইল কিাি অপশন ও শ্রর্াগাব্রর্াব্রগি রঠকানা। 

১৭। কৃরত রশক্ষারথ্মব্রদি তথ্যাবলী, প্রাক্তন প্ররতষ্ঠান প্রধানগব্রণি তথ্যাবলী ও প্ররতষ্ঠাব্রনি রবরভ্ন্ন পাবরলক পিীক্ষাি ফলাফল। 

১৮। ওব্রেবিাইি কব্ররাল পযাব্রনল। 

১৯। শ্রিাব্রর্ইন কব্ররাল পযাব্রনল। 

 

িীরর্ত ির্ব্রেি জনয আর্াব্রদি শ্রেশাল পযাব্রকজ অফাি 

িূধী, 

অতীব্রতি ধািাবারহকতাে আর্িা দীঘমরদন র্াবত অতযন্ত িুনার্ ও দক্ষতাি িাব্রথ্ রবরভ্ন্ন হািপাতাল, বযবিাে প্ররতষ্ঠানিহ অনযানয 

র্াবতীে রবরভ্ন্ন প্ররতষ্ঠাব্রনি জনয রবব্রশষ কব্রি রবরভ্ন্ন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রন িফট্ওেযাি িিবিাহ কিািহ তাব্রদি প্ররতষ্ঠাব্রন ওব্রেব িাইি 

রিজাইন ও শ্রিব্রভ্লপ কব্রি আিরছ। এিই ধািবারহকতাে আর্িা বতমর্াব্রন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি জনয ওব্রেব িাইি রিজাইন ও শ্রিব্রভ্লব্রপি 

একরি রবব্রশষ পযাব্রকজ অফাি কিরছ- 

বযারক্তগত বা আপনাি শ্রর্ব্রকান প্ররতষ্ঠাব্রনি জনয রনব্রচ শ্রদ’ো রলংব্রকি- 

বগুড়া রজলা স্কলু, বগুড়া 

VAB Canada 
এিবু্রকশন ওোিমওোইি 

ইতযারদ উপব্রিি িাইিগুব্রলাি র্ব্রতা- 

আব্রিাও অরতরিক্ত রকছু িুরবধা ির্ৃদ্ধ . . . 

প্ররতষ্ঠাব্রনি জনয রনজব/স/ব/সতত্র এ একরি শ্রিাব্রর্ইন শ্রনইর্ 

আর্াব্রদি শ্রহারস্টং পযাব্রকজ অনুর্ােী িািা শ্রস্টাব্রিজ, রিস্ক/ওব্রেব শ্রেি 

আনরলরর্ব্রিি র্ারিক িািা ট্রািফাি/বযান্ডউইিথ্ 

র্ারি রলঙু্গযোল ফ্রী ফুল রি-পযাব্রনল (কব্ররাল পযাব্রনল) একাউে 

আনরলরর্ব্রিি িাবব্রিাব্রর্ইন শ্রহাব্রস্টি 

http://www.bograzillaschool.edu.bd/
http://www.vabcanada.org/
http://www.educationworldwide.org/


 

 

আনরলরর্ব্রিি এযািঅন শ্রিাব্রর্ইন 

আনরলরর্ব্রিি ওব্রেব ই-ব্রর্ইল একাউেি 

বহুভ্াষাে ফ্রী পূণম কব্ররাল পযাব্রনল 

আনরলরর্ব্রিি র্াই এিরকউএল িািাব্রবি 

ফ্রী ইনস্টব্রলশন 

শ্রনা বযানাি এযািি 

আনরলরর্ব্রিি ফ্রী রপএইচরপ স্ক্রীপ্ট 

99.99% িাভ্মাি আপিাইর্ 

িাইনারর্ক/স্টযারিক রিজাইন 

িািা রিরকউরিরি 

িািা র্যাব্রনজব্রর্ে 

24/7/365 কাটোর সান াটড  

30 ডেনের োডেবযাক গযারাডন্ট 

1 ডক্লক 40+ স্ক্রীপ্ট ফ্রী ইেটলার 

ড এ্ইচড 4 ও ড এ্ইচড 5 সান াটড  

এ্ডন্টোইরাস / েযাে প্রনটকশে 

উন্নিোনের ডেশী/ডবনেশীন াডটিং ডপ্রাোইিার 

ডিজাইেকৃি ওনেবসাইনট ডেনবডণডি ডবর্েগুনলা অেেূড ি থাকনবীঃ 

.edu.bd ডিানেইে 

ডশক্ষা প্রডিষ্ঠানের যাবিীে িথযাবলী 

ডশক্ষাথী, ডশক্ষক / ডশডক্ষকানের িথযাবলী 

(োে, ঠিকাো, েডব, ডপ্রািাইল/ কাযডাবলীস  যাবিীে িথযাডে) 

ডশক্ষা প্রডিষ্ঠানের ডোটিশ ডবািড  

ডবানিড র ডোটিস ডবািড  



 

 

কেডচাডর, ডশক্ষক/ ডশডক্ষকাগনণর উ ডস্থডি সিংরক্ষণ 

ডশক্ষাথীনের উ ডস্থডি সিংরক্ষণ 

ইউডেক ওনেবসাইট ডিজাইে 

অেলাইে চযাটিিং ডযাগানযাগ বযবস্থা 

আেকেে ডেজস্ব ড ইি ডটিনেট/ থীে (ফ্রী) 

আেডলডেনটি ড ইজ ডিজাইে 

ইউডেক ডটেনেট ডিজাইে 

িােোডেক ডযাগানযাগ/ডিিবযাক ড ইজ 

সপ্তান র প্রডি শুক্রবার সাইট বযাকআ  

সাইট বযাকআ  ডসডি/ডিডেডি/ড েড্রাইনে 

3 োস ফ্রী ডেইেনটনেন্স 

সাইট ডেইেনটনেনন্সর জেয 1 জেনক প্রডশক্ষণ প্রোে 

ডিনেল নেন্ট সেে সবডডেন 2 সপ্তা  

স্বেিংডক্রে কেডিগািড  ওোিড নপ্রস ডসএ্েএ্স 

সাইট সিংক্রাে প্রযডাপ্ত োগইেস 

সাইট অেুযােী কাটোইজি গ্রাডিক্স ড িার, বযাোর, ডলানগা ইিযাডে 

সাইট সিংক্রাে ইউডেক ডিডেকে ডিজাইে 

আেডলডেনটি গ্রাডিক্স ইনেজ প্রডি ড ইনজ 

আেডলডেনটি কনন্টন্টস প্রডি ড ইনজ 

সাইট অেুযােী ডসাসযাল ডেটওোডকড িং কাটোইজি আইকে, ডযেেীঃ ডিসবুক, টুইটার, গুগল োস, ডলিংকিইে ইিযাডে 

ডেউজ েযানেজনেন্ট, ডপ্রািাক্ট েযানেজনেন্ট, ডেম্বারশী  িাটানবস, ইনেজ/ডেডিও/িকুনেন্ট লাইনেডর, ইনেন্ট েযানেজনেন্ট, ডেউজনলটার, 

আরএ্সএ্স ডিিস, ডেটা িাটা েযানেজনেন্ট ইনেজ গযালাডর, ডটডটনোডেোল, ড াটড নিাডলও, ডপ্রািাক্ট ইেনিডক্সিং ইিযাডে। 

সাইট অেুযােী ডেডেনগশে ডেেুয, ডযেেীঃ ড াে, সিনকড , এ্িএ্ডকউ, ড ল্প ডিস্ক, লযাব, টােড অব কডিশেস, ডযাগানযাগ ইিযাডে 



 

 

স্বাগি ইনেজ/ডটক্সট ড ইজ 

সাইিবার -এ্ সবডনশর্ ডোটিস, ডেউজ, কনেন্টস, কনন্টন্ট, টযাগ, কযাটাগডর সিংযুি বযাোর 

কাটোইজি ডসাসযাল ডেডিো ইডন্টনগ্রশে 

কনেন্টস ডসকশেস, েযাে ডপ্রানটকশে 

সনবডাচ্চ এ্সইও এ্বিং ডিজাইে সিংক্রাে ডিচার সিংনযাজে 

ই-ডেইনল কাটোইজি/িােোডেক ডযাগানযাগ/ডিিবযাক সাবডেশে িরে ড ইজ 

100 রি পর্মন্ত লযাঙু্গযব্রেজ কনভ্িমাি (প্রব্রোজব্রন) 

বাংলা-ইংব্রিরজ-বাংলা লযাঙু্গযব্রেজ কনভ্িমাি (প্রব্রোজব্রন) 

গুগল, ইোহু, রবং -এ িাচম ইরিন অরপ্টর্াইজ 

আপনাি ওব্রেব িাইি ট্রারফক শ্রদখব্রত গুগল এযানালাইরিকি ইনস্টল 

প্ররত শ্রপইব্রজ রনউজ, কব্রেে, রশব্রিানার্ ইতযারদ িংরু্ক্ত স্ক্রল্ড শ্রপইজ 

র্াউি পব্রেোি ইব্রফক্টি িহ ড্রপিাউন শ্রনরভ্ব্রগশন 

প্ররত শ্রপইব্রজি রশব্রিানাব্রর্ি জনয কাস্টর্াইজি শ্রর্িা িযাগ, রিিরক্রপশন, রকওোিম ইতযারদ 

ফলাফল রববিণী 

ফব্রিা গযালািী 

রভ্রিও গযালািী 

রশক্ষা, িংবাদ ইতযারদ িংক্রান্ত প্রব্রোজনীে রবরভ্ন্ন ওব্রেব িাইব্রিি রলংক 

পাঠদান উপব্রর্াগী পর্মাপ্ত রিরজিাল কব্রেে িংব্রর্াজন ইতযারদ প্রব্রোজনীে িকল কব্রেে 

উন্নতর্াব্রনি শ্রদশী / রবব্রদশীব্রহারস্টং শ্রপ্রাভ্াইিাি 

ব/সল্প খিচ, অরধক িােেী পযাব্রকব্রজ 

ঝাব্রর্লা র্কু্ত 

আব্রিাও অরধক কব্রেে- িুরবধা রনব্রে, 

আপনাি প্ররতষ্ঠাব্রনি জনয রনজব/স, 

এক বা একারধক ওব্রেবিাইি রিজাইন- শ্রিরজব্রেশন- শ্রিব্রভ্লপ কিব্রত (ততরি কিব্রত) চাইব্রল শ্রর্াগাব্রর্াগ কিব্রত অনুব্রিাধ কিা র্াব্রে। 



 

 

 

আর্াব্রদি কাব্রজি পরিকল্পনা 

* আর্িা শ্রহার্ব্রপজ স্লাইিাি ও রস্ক্ররলং রনউজরিকাি িহ িিুনম িােনারর্ক ফুল রফচািম িাইি কব্রি শ্রদব। র্াব্রত কব্রি পিবরতমব্রত 

ওব্রেবিাইি বযাবস্থাপনাি দারেব্রত্ব রর্রদ থ্াকব্রবন রতরন িাইব্রিি বযাব্রকন্ড কব্ররালপযাব্রনল শ্রথ্ব্রক শ্রর্ব্রকান প্রকাি পরিবতমন, পরিবধমন, 

পরির্াজমন ও হালনাগাদ কিব্রত পাব্রিন। 

* বতমর্ান প্ররু্রক্তি উৎকষতমতা এবং শ্রর্াবাইল ও স্মািমরিভ্াইব্রিি বযবহাব্রিি আরধব্রকযি কথ্া র্াথ্াে শ্রিব্রখ আপনাি ওব্রেবিাইি শ্রক 

িিূণম শ্রিিপরিভ্ ও শ্রর্ব্রকান র্াব্রপি (স্ক্রীণ শ্রিজুব্রলশন) রিভ্াইব্রিি উপব্রর্াগী কব্রি বানাব্রনা হব্রব। 

* রশক্ষাথ্মী ও অরভ্ভ্াবকব্রদি শ্রর্ব্রকান প্রকাি এিএর্এি শ্রনারিরফব্রকশন প্রদাব্রনি জনয আপনাব্রক একরি ফ্রী বাল্ক এর্এর্এি একাউে 

প্রদান কিা হব্রব। এখান শ্রথ্ব্রক আপরন এিএর্এি শ্রক্ররিি ক্রে িাব্রপব্রক্ষ আপনাি প্ররতষ্ঠাব্রনি নাব্রর্ (এখাব্রন শ্রর্াবাইল নাম্বাব্রিি 

পরিবব্রতম আপনাি প্ররতষ্ঠাব্রনি নার্ শ্রদখা র্াব্রব) রশক্ষাথ্মী ও অরভ্ভ্াবকব্রদিব্রক ছুরিি শ্রনারিশ, শ্রবতন, অরভ্ভ্াবক িব্রেলনিহ শ্রর্ব্রকান 

প্রকাি শ্রনারিরফব্রকশন শ্রিন্ড কিব্রত পািব্রবন। 

* প্ররতষ্ঠাব্রনি িকল তথ্যাবলী শ্রর্র্নঃ প্ররতষ্ঠান পরিরচরত, প্রধান রশক্ষব্রকি বাণী, রশক্ষক ও কর্মচািীব্রদি তথ্যাবলী, পাবরলক পিীক্ষাি 

ফলাফল ও তথ্যাবলী, ছুরিি কযাব্রলন্ডাি, শ্রেরণ রুরিন ইতযারদি জনয শ্রর্নূযবাব্রি ড্রপিাউন শ্রর্নু িহ আলাদা আলাদা শ্রপজ কব্রি শ্রদো 

হব্রব। 

* িাইিবাব্রি গুরুত্বপুনম ওব্রেবিাইব্রিি রলঙ্ক অন্তভ্ুমক্ত কিা হব্রব। 

* ওব্রেবিাইব্রি অনলাইন রভ্রজিি ও শ্রর্াি রভ্রজিি শ্রদখাি জনয িাইিবাব্রি রনব্রচি রদব্রক রভ্রজিি কাউোি এি কিা হব্রব। 

* ওব্রেবিাইব্রি শ্রর্াি দুইরি িাইিবাি ও র্াব্রঝ একরি কলার্ িহ রতন কলাব্রর্ কিা হব্রব এবং িাইিবাব্রি রবরভ্ন্ন তথ্য রদব্রে িাজাব্রনা 

থ্াকব্রব (প্রব্রোজন ও চারহদাি রভ্রিব্রত িাইব্রিি শ্রলোউি পরিবতমনব্রর্াগয)। 

* ওব্রেবিাইব্রিি রবরভ্ন্ন শ্রপব্রজ ক্লাশ রুরিন, শ্রনারিশ িহ প্রব্রোজনীে ফর্ম ির্হু রপরিএফ আকাব্রি িাউনব্রলাব্রিি বযাবস্থা কিা হব্রব 

(ওব্রেবিাইব্রিি র্যাব্রনজব্রর্ে দারেব্রত্ব রর্রন থ্াকব্রবন রতরন রনেরর্ত এরি প্রব্রোজনর্ত আপব্রিি কিব্রবন র্া তাব্রক আর্িা রশরখব্রে শ্রদব 

িিূণম রবনার্বূ্রলয) 



 

 

* অনলাইব্রন ভ্রতমি আব্রবদব্রনি জনয অনলাইন শ্রবইজ ভ্রতম ফব্রর্মি বযাবস্থা থ্াকব্রব। এখাব্রন রবরভ্ন্ন তথ্যাবলী পুিণ কব্রি রশক্ষাথ্মীিা 

িাবরর্ি কিব্রব স্কুল/ওব্রেবিাইি র্যাব্রনজব্রর্ে রির্ এিা তাব্রদি শ্রর্ইব্রল পাব্রবন এবং এই তব্রথ্যি শ্রপ্ররক্ষব্রত তািা পিবরতম পদব্রক্ষপ 

শ্রনব্রবন। 

* ভ্রতমিহ রবরভ্ন্ন ফী জর্া শ্রদবাি জনয রবকাশ শ্রপব্রর্ে রিব্রস্টর্ থ্াকব্রব শ্রর্খাব্রন তািা শ্রপব্রর্ে এি ট্রানব্রজকশন কী িাবরর্ি কব্রি ফর্ম 

িাবরর্ি কিব্রব। পিবরতমব্রত তািা ইনভ্ব্রেি আইরি িহ িংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাব্রন শ্রর্াগাব্রর্াব্রগি র্াধযব্রর্ হািম করপ িংগ্রহ কিব্রত পািব্রব। 

* রশক্ষাথ্মী ও রশক্ষকব্রদি িািাব্রবব্রিি জনয স্কুল র্যাব্রনজব্রর্ে অনলাইন িফিওেযাি শ্রদো হব্রব (এইিাি লাইব্রিি র্ুলয ৪০০০ িাকা, 

র্া এককালীন রদব্রত হব্রব)। এিাি র্াধযব্রর্ শ্রর্ব্রকান রশক্ষাথ্মী তাব্রদি একাউব্রে লগইন কব্রি তাব্রদি র্াবতীে িবধিব্রণি তথ্যাবলী 

হালনাগাদ শ্রদখব্রত ও রিব্রপািম িাউনব্রলাি কিব্রত পািব্রব। 

আর্াব্রদি কাব্রজি ধািাঃ 

রনধমারিত প্ররতষ্ঠাব্রনি িাব্রথ্ আর্াব্রদি প্ররতষ্ঠান (করিউআিমি রিরজিাল) -এি চুরক্ত হবাি পি এবং শ্রিাব্রর্ইন-ব্রহারস্টং শ্রিরজব্রেশন 

পুবমক রনধমারিত রু্ব্রলযি ৫০ ভ্াগ পরিব্রশাব্রধি পি আর্িা কাজ শুরু কিব। 

প্রথ্রর্ক রিজাইন িিুনম হবাি পি আর্িা ওব্রেবিাইিরি রিরভ্উ এি জনয রশক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি রনকি শ্রর্াগাব্রর্াগ কিব। প্রব্রোজনীে 

তথ্যাবলী, রিজাইন িংব্রর্াজন রবেব্রর্াজন কব্রি ওব্রেবিাইিরিব্রক ফাইনাল রিরভ্উ এি জনয িাখা হব্রব। এই িাব্রথ্ ফাইনাল রিরভ্উ এি 

পুব্রবম প্ররতষ্ঠাব্রনি ওব্রেবিাইি বযাবস্থাপনাি কাব্রজ রনেরজত থ্াকব্রবন এর্ন কাউব্রক অনলাইন র্াধযব্রর্ (স্কাইপ/রির্রভ্উোি) অথ্বা 

িিািরি প্ররশক্ষণ শ্রদ’ো হব্রব শ্রর্ন প্ররতষ্ঠাব্রনি পক্ষ শ্রথ্ব্রক রতরন পিবতমী শ্রর্ব্রকান প্রব্রোজনীে িিাদনা কিব্রত পাব্রিন। অতপি 

ফাইনাল রিরভ্উ শ্রদ’ো হব্রব এবং ওব্রেব িাইি প্রকাশ কিা হব্রব। 

মুলয তাজলোঃ 

* িট কে ডিানেইে ডেনে ওনেবসাইট করনি চাইনল িটকে ডিানেইে এ্র েূলয সিূণড ফ্রী* এ্বিং সানথ 9,000/- টাকার ডবডেেনে 

আেডলডেনটি ড াডটিং ডরডজনেশে করনি  নব।  রবিীনি প্রডিবের এ্ই োে 2700/- টাকা ডেনে ডিানেইে ও ড াডটিং ডরডেউ করনি 

 নব। (ডিানেইে ও ড াডটিং আনগ ডথনকই আ োর সিংগ্রন  থানক িনব এ্ই ডবর্েটি প্রনযাজয েে) 

* .edu.bd ডিানেইে ডেনে ওনেবসাইট করনি চাইনল প্রনোজেীে কাগজ ে স  ডিানেইনের জেয ডবটিডসএ্ল অডিনস আনবেে কনর 

আ োনক সিংগ্র  করনি  নব (এ্ইটার োডেত্ব আোনেরনক ডে’ো  নল আেরা আ োনের জেয কনর ডেব)। সকল েরচ স  .edu.bd 

ডিানেইনের োে দুই বেনরর জেয 1,500/- + 15% েযাট = 1725/- টাকা যা প্রডি দুই বের  র র ডরডেউ করনি  নব এ্বিং 

আেডলডেনটি ড াডটিং 11,775/- টাকা যা প্রডি এ্কবের  র র ডরডেউ করনি  নব। 

এ্ই ডক্ষনে আ ডে চাইনল ড াডটিংও দুই বা িনিাডধক বেনরর জেয ডেনি  ারনবে। ডসনক্ষনে ২ বেনরর জেয আেডলডেনটি ড াডটিং 

ডিসকাউন্ট স  েরচ  নব ডোট 16,000/- টাকা। 

প্যাকেি- 1 

ডোট েরচ ডিানেইে + আেডলডেনটি ড াডটিং + আেডলডেনটি অেযােয সকল ডিচার* স  12,000/- টাকা (২ বেনরর জেয .edu.bd 

ডিানেইে ডেনে ডিজাইে চাজড  সিূণড ফ্রী যা ডেনচ বডণডি) 

প্যাকেি- 2 

ডোট েরচ ডিানেইে + ডলডেনটি ড াডটিং (6 ডজডব) + আেডলডেনটি অেযােয সকল ডিচার* স  6,000/- টাকা (২ বেনরর জেয 

.edu.bd ডিানেইে ডেনে ডিজাইে চাজড  সিূণড ফ্রী যা ডেনচ বডণডি) 



 

 

* বডণডি ডিচার সেূ  ডেনে ডটাটাল ওনেবসাইট ডিজাইে 3,500/- টাকা যা সিূণড ফ্রী 

* সু্কল েযানেজনেন্ট ডসনটে এ্র জেয সু্কল েযানেজনেন্ট ডসনটে সিটওেযানরর লাইনসন্স ডকেনি  নব, যার েুলয 4,000/- টাকা 

এ্ককালীে। (ডিেটি প্রডিষ্ঠাে এ্ক সানথ আসনল এ্কটি লাইনসন্স ফ্রী। 

.edu.bd ডিানেইে সিংগ্র  করনি ডযসব িথয জো ডেনি  নব- 

* প্রডিষ্ঠানের ডেবন্ধনের িনটাকড  

* প্রডিষ্ঠানের (সু্কল/কনলজ)  যানি আনবেে 

* প্রধাে ডশক্ষনকর জািীে  ডরচে নের িনটাকড  

* ডবটিডসএ্ল এ্র ওনেবসাইট ডথনক িাউেনলািকৃি িট ডবডি ডিানেইনের আনবেে িেড প্রডিষ্ঠানের সীল ও প্রধাে ডশক্ষনকর স্বাক্ষর স । 

* ডবটিডসএ্ল এ্র ওনেবসাইট ডথনক িাউেনলািকৃি িট ডবডি ডিানেইনের এ্ডগ্রনেন্ট িেড প্রডিষ্ঠানের সীল ও প্রধাে ডশক্ষনকর স্বাক্ষর স । 

* অনযানয সেল জিচারসমূহ 

 Award Winning Customer Service / Support 

 Quality Brand Name Equipment 

 99% Uptime Guarantee 

 State-of-the-Art Data Center 

 30 Day Money-back Guarantee 

 Backup Solution for your Website 

 NO Hidden Fees!! 

 Advanced Security Scanner 

 cPanel Control Panel 

 Cloud Linux 

 Cloud Flare 

 SSD Database Storage 

 RAID Protected Servers 

 Free Website Transfer* 

 Free Domain Transfer* 

 State-of-the-art Data Center 

 Unlimited Hosting Space* 

 Unmetered Bandwidth* 

 Unlimited Domain Hosting 

 Unlimited Host additional Domains 

 Unlimited Parked Domains 

 Unlimited Subdomains 

 Unlimited Email Accounts 

 Unlimited Email Forwarders 

 Unlimited Email Auto Responder 

 FREE Domain Name* 

 $50 Free Marketing Credits 

 99% Uptime Guarantee 



 

 

 30 Day Money Back Guarantee 

 Unlimited mySQL Databases 

 POP & IMAP Supported Yes 

 CGI-BIN                                 Yes 

 Cpanel Control Panel Yes 

 SSI (Server Side Includes)                 Yes 

 Webmail (Browser Based Email) Yes 

 Log Files + Site Stats Yes 

 Customizable Error Pages                 Yes 

 Spam Protection                 Yes 

 24/7 Customer Support Yes 

 NEW! Softaculous Script Support Yes 

 NEW! Now Featuring Cloud Linux Yes 

 NEW! Access Guardian Security Scan Yes 

 Message Board Form-Mail Script Yes 

 Mailing List Yes 

 PHP Nuke Yes 

 Image Galleries/Coppermine Yes 

 Mambo and Joomla Yes 

 phpForm Generator Yes 

 PHP/ Perl/ Python Yes 

 SSL Certificate Yes 

 SSH Access Yes 

 Advanced Spam Filter Yes 

 Advanced Web Stats Yes 

 Business Directory Listing Yes 

 Advanced Security Scan Yes 

 24/7 security server monitoring Yes 

 Advanced Firewall Yes 

 OS Commerce Shopping Cart Yes 

 Password Protected Directories Yes 

 Open PGP/GPG Encryption Yes 

*** িিণূম রবনার্বূ্রলয রবব্রশষ িবু্রর্াগ *** 

শ্রর্ৌরক্তক/অব্রর্ৌরক্তক নানারবধ কািব্রণ- ির্ব্রেি ব/সল্পতাে, করিউিাব্রিি অপ্রতুলতাি কািব্রণ রকংবা প্রব্রোজনীে িুব্রর্াগ িুরবধা না 

থ্াকাে প্রচন্ড আগ্রহ থ্াকা িব্রেও কব্রেে ততিী কিব্রত পািব্রছন না, রকংবা িংগ্রহ কিব্রত পািব্রছন না- র্াাঁিা এখন পর্মন্ত রিরজিাল 

কব্রেে শ্রথ্ব্রক তুলনার্লূক রকছুিা দূব্রি আব্রছন, তাাঁিা- 

ষষ্ঠ শ্রথ্ব্রক দশর্ শ্রেরণ পর্মন্ত শ্রর্ব্রকান রবষব্রেি রিরজিাল কব্রেে িংগ্রব্রহি জনয শ্রর্াগাব্রর্াগ কিব্রত পাব্রিন। 

পৃরথ্বীি শ্রর্ব্রকান প্রান্ত শ্রথ্ব্রক- 

রিরি / রিরভ্রি, শ্রপনড্রাইভ্, শ্রর্র্রিকািম িহ আপনাি িুরবধাজনক শ্রর্ব্রকান র্াধযব্রর্- 

রিরজিাল কব্রেে িংগ্রব্রহি রনের্াবলী জানব্রত অনুগ্রহপূবমক রভ্রজি করুন- 

এখাব্রন রক্লক কব্রি 

01711 353 363 / 01552 440 830 

http://www.saifoddowla.com/


 

 

আর্াব্রদি ততরি কিা ওব্রেব িাইি িম্বরলত কব্রেকরি প্ররতষ্ঠাব্রনি নার্-  

বগুড়া রজলা স্কুল, বগুড়া 

গাবতরল িিকারি বারলকা উচ্চ রবদযালে 

র্াজগ্রার্ এর্. এ. ফারর্ল রিগ্রী র্াদ্রািা 

ঠনঠরনো নূরুন আলা নূি ফারর্ল (স্নাতক) র্াদ্রািা 

তিফিিতাজ ফারর্ল স্নাতক র্াদ্রািা 

র্নিুি শ্রহাব্রিন রিগ্রী কব্রলজ 

রপ্র-কযাব্রিি হাই স্কুল 

আাঁচলতা িরেরলত রিরনেি (আরলর্) র্াদ্রািা 

বাাঁব্রশা র্াধযরর্ক রবদযালে 

রবজরুল পাকুরড়ো রিদ্দীরকো বারলকা দারখল র্াদ্রািা 

বুজগমধার্া িাহর্ারনো ফারর্ল (রিগ্রী) র্াদ্রািা 

বড় চাঙু্গইি রির্ুখী উচ্চ রবদযালে 

চাাঁচাইতািা-র্াদলা রু্ক্ত উচ্চ রবদযালে 

দর্দর্া আরর্রনো দারখল র্াদ্রািা 

শ্রদওতা দারখল র্াদ্রািা 

গছাইল হাব্রফরজো দারখল র্াদ্রািা 

হািকড়ই রিগ্রী কব্রলজ 

হািধুর্া রু্জারদ্দদ আলব্রফিানী দারখল র্াদ্রািা 

ইিলার্পুি আলহাজ্ব শিীফ উদ্দীন ও শিীফন বারলকা দারখল র্াদ্রািা 

জার্ালপুি পাাঁচপীি দারখল র্াদ্রািা 

কারলশ পুনাইল হারর্দীো ফারর্ল (স্নাতক) র্াদ্রািা 

কড়ইহাি বহু-র্ূখী উচ্চ রবদযালে 

খাব্রতর্ন আদশম জুরনেি হাই স্কুল 

কুন্দািহাি ইনছান আলী উচ্চ রবদযালে 



 

 

র্রহষ বাথ্ান এি. এর্. রনম্ন র্াধযরর্ক রবদযালে 

নার্জুা এি. এি. আই. ফারর্ল (রিগ্রী) র্াদ্রািা 

রনর্াইরদঘী উচ্চ রবদযালে 

নিিতপুি খাব্রলদা হবীবুল্লাহ্ বারলকা উচ্চ রবদযালে 

পাঠান এ. এি. এ. উচ্চ রবদযালে 

শ্রপং-হাজািকী উচ্চ রবদযালে 

িাবগ্রার্ কুদিরতো উচ্চ রবদযালে 

িাাঁড়া দারুছ ছালার্ দারখল র্াদ্রািা 

থ্ালতা র্াজগ্রার্ আদশম রি-র্ুখী উচ্চ রবদযালে 

ভ্ড় শ্রতাঁতুরলো রি-র্খুী উচ্চ রবদযালে 

ইতযারদ। 

 

আপনাি প্ররতষ্ঠাব্রনি ইোিব্রনি, ওব্রেবিাইি, করিউিাি, লযাপিপ, হািমওেযাি, িফ্টওেযাি, অরিরজনাল এযারে ভ্াইিাি িফিওেযাি, 

রিরজিাল কব্রেে ইতযারদ িিরকমত শ্রর্ব্রকান ির্িযা ির্াধাব্রন শ্রর্াগাব্রর্াগ কিব্রত পাব্রিন, অিমাি কিব্রত পাব্রিন িািা পৃরথ্বীি শ্রর্ব্রকান 

প্রান্ত শ্রথ্ব্রক। 

আনুষরঙ্গক রবস্তারিত জানব্রত শ্রর্াগাব্রর্াগ/রভ্রজি করুন- 

রবব্রশ্বি শ্রর্াকান স্থান শ্রথ্ব্রক . . . 

শ্রর্ব্রকান ির্ে . . . 

শ্রর্ব্রকান অবস্থাে . . . 

রনব্রচি শ্রর্ব্রকান নম্বব্রি- 

01711 353 363 / 01735 839 579 

0155 32 440 830 / 0516 2601 

আর্াব্রদি ওব্রেবিাইিঃ 

করিউআিমি রিরজিাল 

http://www.compuartsdigital.com/


 

 

শ্রর্াহােদ িাইব্রফাব্রদ্দৌলা 

আর্াব্রদি শ্রফিবুকঃ 

করিউআিমি রিরজিাল- 1  

করিউআিমি রিরজিাল- 2  

শ্রর্াহােদ িাইব্রফাব্রদ্দৌলা- 1  

শ্রর্াহােদ িাইব্রফাব্রদ্দৌলা- 2  

আর্াব্রদি গুগল প্লাি শ্রপইজ 

করিউআিমি রিরজিাল 

আর্াব্রদি ই-ব্রর্ইল এব্রড্রিঃ 

compuarts.digital@gmail.com 

saifoddowla@gmail. com 

 

 

 

 

 

হযারও ওব্রেব িাইরিং, রিজাইরনং, শ্রপ্রাগ্রারর্ং . . . 

ধনযবাদ। 

করিউআিমি রিরজিাল 

 

http://www.saifoddowla.com/
http://www.facebook.com/CompuartsDigitall
http://www.facebook.com/Compuarts.Digital
https://www.facebook.com/msjulhas.%20designer
http://plus.google.com/u/0/106972543336963262909
mailto:compuarts.%20digital@gmail.com


 

 

 

 

 


