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শযক্ষাভ উন্নয়দ ওম প্রাগ্রভঢা  উন্নয়নদভ পূ বযঢব। ক্ষুথা-তাশভদ্র্য-শদভক্ষভঢা-দুদীশঢভৄক্ত সাদাভ াাংমা শশদফবানডভ মনক্ষয
আদৄশদও শযক্ষায় শযশক্ষঢ, নদশঢও এাং ফাদশও সাথম্পন্ন সুশযশক্ষঢ চাশঢ কনে সঢামা এওান্ত প্রনয়াচদ। এওশাংয
যঢাব্দীভ ঘযানমঞ্জ সফাওানমায় সুশযশক্ষঢ  তক্ষ চদযশক্ত কনে তুমনঢ
ভওাভ সতনযভ শযক্ষাঔানঢভ উধভ  বাশথও
গুরুত্বানভাধ ওনভনঙ। াাংমানতয ২০২১ ানমভ ফনে ফেফ আনয়ভ সতয এাং ২০৪১ ানমভ ফনে উন্নঢ-ভদ্ধ সতনয ধশভডঢ
লয়াভ মক্ষয শদথ বাভড ওনভ াফনদভ শতনও এশকনয় বানে। চাঢীয় শযক্ষা দীশঢ-২০১০ অনুভনড ফাদম্মঢ শযক্ষাভ আনমায়
সতনযভ ফানুরনও আনমাশওঢ ওভনঢ ভওাভ দ্ধধশভওভ। শযক্ষায় শশদনয়াক ফানদ উজ্জ্বম পশষ্যনঢভ চন্য শশদনয়াক।
ীশফঢ সুনবাকপ্রাপ্ত শযক্ষাণীনতভ চন্য
 বনক্ষনে
ফ-অশথওাভ শদশিঢ ওভা ঙাো উন্নঢ চাশঢ
কঞদ ওভা ম্ভ দয়। শযক্ষাভ উন্নয়নদভ চন্য শযক্ষা ফন্ত্রডামনয়ভ উনযানক ফােশফও স্তনভ ঘমফাদ উধবৃশি ওাব বক্রফনও
ম্প্রশঢ এওও  ফশিঢ আওানভ পুদশ বন্যা ওভা লনয়নঙ সচনদ আশফ আযাশিঢ। াাংমানতনযভ অশঢ-তশভদ্র্  শদম্ন আনয়ভ
চদনকাষ্ঠী সণনও আা শযক্ষাণীনতভ ফােশফও স্তনভ পশঢব বৃশদ্ধ এাং পশঢবকৃঢনতভ শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদ থনভ ভাঔাই তাশভদ্র্যশপশিও
ফশিঢ উধবৃশি ওাব বক্রনফভ আশু মক্ষয। অন্যওণায় ফােশফও শযক্ষায় তশভদ্র্নতভ অাংযগ্রলড বৃশদ্ধ এাং ছনভ ধোভ লাভ হ্রা
ওভাই লনে এই ওফবসূ
উনেশ্য। “ফােশফও শযক্ষা উন্নয়দ ওফবসূ (এ ই শট শধ)”এভ অণ বায়নদ ‘প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা
লায়ঢা ট্রাস্ট’ এভ ধশভঘামদায় কঢ চানুয়াশভ ২০২০ সণনও াভানতনয ‘তাশভদ্র্যশপশিও ফশিঢ উধবৃশি ওাব বক্রফ’
ধশভঘাশমঢ লনে, সতনযভ ওম তশভদ্র্ শযক্ষাণী এঢশতনদ সেশডশপশিও অশপন্নলানভ উধবৃশি ধানে-বা অশদন্দ্য আদনন্দ্ভ
াংাত।
এই উনেনশ্যভ নম াস্তায়দ সুশদশিঢ ওভাভ চন্য তাশভদ্র্যশপশিও ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূ এওটি শদখঢুঁ ধশভঘামদ
ধদ্ধশঢ ণাওা প্রনয়াচদ। ইনঢাফনে শযক্ষা ফন্ত্রডামনয়ভ ফােশফও  উচ্চশযক্ষা অশথতপ্তনভভ আঢায় সনওন্ডাশভ এডুনওযদ
সক্টভ ইদনপস্টনফন্ট সপ্রাগ্রাফ (এ ই এ আই শধ) এই ফলঢী ওফব ম্পাতদ ওনভনঙ সচনদ আশফ আদশন্দ্ঢ। “
ম্যানুনয়ম” যীর বও এই ম্যানুনয়নম উধবৃশি ওাব বক্রফনও অশথওঢভ অণ বল  নমতায়ও ওভাভ চন্য
বণাফনয় অশপন্ন ব্যস্থাধদায় ধশভঘামদ, তশভদ্র্ শযক্ষাণী শদ বাঘদ, উধবৃশি শঢভনডভ ফয়  ধদ্ধশঢ, ঢথ্যাংগ্রল 
প্রশক্রয়াওভড, ঢথ্য াংভক্ষড, ধশভীক্ষড  চাশতশলঢা, অধঘয়নভাথ ইঢযাশত শরনয় এওটি স্ব খ্যাঢ  স্বশস্তৃঢ
শদনত বযদা প্রতাদ ওভা লনয়নঙ। আশফ প্রঢযাযা ওশভ, অপীষ্ট মক্ষয অচবনদ এই
ভ শদনত বযদা অনুানভ াভানতনয
উধবৃশি ওাব বক্রফ সুষ্ঠুপান ধশভঘাশমঢ লন।
শযক্ষায় শমঙ্গ ফঢা আদাভ স্বীকৃশঢস্বরুধ আফভা
ইউনদনকা ওর্তও
ব ‘যাশন্তবৃক্ষ’ পুভকানভ ভূশরঢ লনয়শঙ। এ ানল্য
সুাংলঢ ওভাভ ধাযাধাশয ওম ধব বানয়ভ শযক্ষাণীনতভ শনযর ওনভ তাশভদ্র্যধীশেঢ, অদগ্রভ, ক্ষুদ্র্ নৃ-সকাষ্ঠী  শনযর
ঘাশলতাম্পন্ন শযক্ষাণীভ শযক্ষা শদশিঢ ওভনঢ আফভা অঙ্গীওাভাদ্ধ। তাশভদ্র্য, শদভক্ষভঢা  ধিাৎধতঢাভ অাদ খটিনয়
শযশক্ষঢ তক্ষ চদযশক্ত কঞনদভ ফােনফ আদৄশদও উন্নঢ াাংমানতয কনে তুমনঢ প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট ওর্তও
ব
ধশভঘাশমঢ ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ গুরুত্বপূড ব ভূশফওা ধামদ ওভন।
তাশভদ্র্যশপশিও ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূ
নম ওভাভ সক্ষনে এই ম্যানুনয়নমভ শদয়ফামী সফনদ ঘমা াংশিষ্ট ওম
ধব বানয়ভ ওফীভ অশ্য ওঢবব্য লয়া উশঘঢ নম আশফ
বাভা এই অশপন্ন অধানভযদাম ম্যানুনয়ম প্রডয়নদ শঘন্তা 
েফ শতনয়নঙদ, এাং বাভা এভ আনমানও াভানতনয ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূ াস্তায়দ ওভনদ, ঢাঁনতভ াইনও আফাভ
আন্তশভও প্রযাংা  াদৄাত চাদাই।
চয় াাংমা।
াাংমানতয
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যব্দ াংনক্ষধ
ACF
AD
ADB
API
AQAU
BB
BBS
BCC
BEFTN
BISE
BSI
CAO
CAP
CDPU
DD
DDO
DEO
DG
DLI
DSHE
EFT
EMIS
EO
FESP
FSSAP
FSSP
GOB
G2P
HIES
HSC
HSC
HSP
HSPU
HSSP
HT
iBAS ++
IDP
ILASC
JSC
LGED
MEW
MFS
MIS
NEP
NFSP

Award Confirmation Form
Assistant Director
Asian Development Bank
Application Programming Interface
Access and Quality Assurance Unit
Bangladesh Bank
Bangladesh Bureau of Statistics
Bangladesh Computer Council
Bangladesh Electronic Fund Transfer Network
Board of Intermediate and Secondary Education
Beneficiary Selecting Indicators
Chiefs Account Officer
Community Awareness Program
Central Data Processing Unit
Deputy Director
Drawing and Disbursing Officer
District Education Office
Director General
Disbursement-linked Indicators
Directorate of Second and Higher Education
Electronic Fund Transfer
Education Management Information System
Education Officer
Female Education Stipend Project
Female Secondary School Assistance Project
Female Secondary Stipend Project
Government of Bangladesh
Government to Person
Household Income & Expenditure Survey
Harmonized Stipend Committee
Higher Secondary Certificate
Harmonize Stipend Program
Harmonized Stipend Program Unit
Higher Secondary Stipend Project
Head Teacher
Integrated Budget and Accounting System
International Development Program
Institution Level Application Scrutiny Committee
Junior School Certificate
Local Government Engineering Department
Monitoring and Evaluation Wing
Mobile Financial Service
Management Information System
National Education Policy
Nationwide Female Stipend and Free Tuition Program
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NGO
NORAD
NSC
PECC
P for R
PIC
PIU
PMET

PMT
PSP
RBL
RO
SAF
SDG-4
SEDP
SEQAEP
SESIP
SESP
SIP
SMC
SOPs
SPFMSP
SPBMU
SPSU
SSC
SWAp
TOR
UAS
U-AVIC
U-SAC
USE
USEO
WB

Non-Government Organization
Norwegian Agency for Development Cooperation
National Steering Committee
Primary Education Completion Certificate
Programs for Results
Program Implementation Committee
Program Implementation Unit
Prime Minister’s Education Assistance Trust
Proxy Means Test
Payment Service Provider
Results-based Lending
Research Officer
Student Application Form
Sustainable Development Goals (Quality Education)
Secondary Education Development Project
Secondary Education Quality and Access Enhancement Project
Secondary Education Sector Investment Program
Secondary Education Stipend Project
Strategic Implementation Plan
School Management Committee
Standard Operating Procedures
Strengthening Public Finance Management for Social Protection
Social Protection Budget Management Unit
Sector Program Support Unit
Secondary School Certificate
Sector Wide Approach
Terms of Reference
Upazila Academic Supervisor
Upazila Application Verification & Implementation Committee
Upazila Stipend Advising Committee
Upazila Secondary Education
Upazila Secondary Education Officer
World Bank
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১. ধঝভূশফ
শকঢ প্রায় ৩৮ ঙভ বাৎ াাংমানতনয চাঢীয় পান ঙােী উধবৃশি ওফবসূশঘ ঘালু আনঙ। দাভী শযক্ষাভ ম্প্রাভড 
গুডকঢ ফাদ উন্নয়নদভ মনক্ষয ১৯৮২ ানম ঘাঁতপুভ সচমাভ যালাভাশস্ত উধনচমায় এওটি ধাইমঝ প্রওনেভ ফােনফ
ঙােীনতভ প্রণফ দকত লায়ঢা (Cash Incentive) প্রতাদ ওাব বক্রফ শুরু লয়। এভ ানল্যচদও অগ্রকশঢভ
থাভাাশলওঢায় ১৯৮৭ ানম NORAD এভ আশণ বও লায়ঢায় সকাধামকনঞ্জভ ভৄওসুতপুনভ ঙােী উধবৃশি ওাব বক্রফ
ঘালু ওভা লয় এাং ১৯৯২ াম ধব বন্ত প্রশঢঙভ ধবায়ক্রনফ ১টি ওনভ উধনচমানও শড বঢ ওাব বক্রনফভ আঢাভুক্ত
ওনভ শশপন্ন এদশচ’ভ ফােনফ সফাঝ ৬টি দতুদ উধনচমায় ঙােী উধবৃশি ওাব বক্রফ ম্প্রাভড ওভা লয়। ঙােী
উধবৃশিভ আঢাথীদ এই ৬টি উধনচমাভ নমানম শনিরনড সতঔা বায় সব, ফােশফও স্কুনম ঙােী পশঢবভ লাভ কনে
৭.৯% ণানও ১৪% এ বৃশদ্ধ এাং ছনভ ধোভ লাভ ১৪.৭% সণনও ৩.৫% এ হ্রা সধনয়নঙ। ঙােী উধবৃশিভ এই
ানল্য শনঘদায় শদনয় ১৯৯৪ ানম াাংমানতয ভওাভ শদনম্নাক্ত ৪টি প্রওনেভ ফােনফ উধনচমা ধব বানয়ভ ওম
ফােশফও শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদ ঙােী উধবৃশি ওাব বক্রফ ঘালু ওনভ এাং ২০০২ ানম উচ্চ ফােশফও উধবৃশি প্রওনেভ
ফােনফ ৪৭৯টি উধনচমায় উচ্চ ফােশফও ধব বানয় উধবৃশি ওাব বক্রফ ঘালু ওনভ, বা ঢবফানদ ফশিঢ উধবৃশি
ওফবসূশঘ শলান প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট লনঢ ধশভঘাশমঢ লন:

১.১ প্রওনেভ দাফ  অণ বায়দওাভী প্রশঢষ্ঠাদ
ক্র.দাং

অণ বায়দওাভী াংস্থা

প্রওনেভ দাফ

০১

শননফম সনওন্ডাশভ স্কুম এশস্টযান্প প্রনচক্ট

াাংমানতয ভওাভ  শশ্বব্যাাংও

০২

ফােশফও স্তনভভ ঙােীনতভ চন্য উধবৃশি প্রওে

াাংমানতয ভওাভ

০৩

ফােশফও শযক্ষা উন্নয়দ প্রওে

াাংমানতয ভওাভ  এশটশ

০৪

শননফম এডুনওযদ স্টাইনধন্ড প্রনচক্ট

াাংমানতয ভওাভ  সদাভাট

০৫

লাইয়াভ সনওন্ডাশভ স্টাইনধন্ড প্রনচক্ট (এইঘএএশধ)

াাংমানতয ভওাভ

১.২

1

:

২০
/

/

, ২০১০ .

/

ঠ
, “

1

/

/

প্রকল্পটি ২০০৬ াল বন্ধ লে যাে।
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/

ও
ও

ঠ
ঠ

ও

ও

ও
ঠ
ও

”

১.৩

:
ঠ
১৪
১৭
ঠ ও

, ২০১০

ঠ

.

,
ঠ
০৯

(

)
৩১

,

, ২০১০ .
ঠ

, ২০১১ .

ঠ

,

ও

, ২০১১
১২
১১
, ২০১২
০৯

, ২০২০

Rules of Business, ১৯৯৬
, ২০১১ .

, ২০১২ .

.

-৩৭.২৪.০২.০০০.০৬.০০৮(

-১).২০১৪-৭৪

৬
৩.২ (ঙ)

০১

, ২০২০ .

১.৪ তাশভদ্র্যশপশিও উধবৃশি ঘালুওভড
ঙােী উধবৃশি ওফবসূশঘ াাংমানতয ভওানভভ এওটি উনেঔনবাগ্য ানল্যসূঘও ওফবসূশঘ। এই ওফবসূশঘভ ফােনফ
এওশতনও সবফদ ফােশফও স্তনভ ঙােীপশঢবভ লাভ বৃশদ্ধ সধনয়নঙ অন্যশতনও ছনভ ধোভ লাভ উনেঔনবাগ্যপান হ্রা
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সধনয়নঙ। এই শতও শনঘদায় াাংমানতয তশক্ষড এশযয়াভ সতযগুনমাভ ফনে এও অদন্য উতালভড সৃশষ্ট ওনভনঙ।
ঙােী উধবৃশি ওফবসূশঘভ ওাভনড ফােশফও শযক্ষায় ঙােী পশঢবভ লাভ ক্রফািনয় বৃশদ্ধ সধনয় ২০০০ ানম ঢা ঙাে
পশঢবভ লাভনও ঙাশেনয় বায়। সতযব্যাধী ঙােী উধবৃশি ওফবসূশঘভ শুরুনঢ সবঔানদ ঙােী পশঢবভ লাভ ৩৩% শঙম
২০০০ ানম ঢা ৫৩% এ উন্নীঢ লয়। ঙােী উধবৃশি ওফবসূশঘ এওশতনও সবফদ ফােশফও শযক্ষায় ঙােী পশঢবভ লাভ 
ছনভ ধোভ লাভ হ্রানভ ফােনফ ফােশফও শযক্ষায় তীখ বশতনদভ নমশঙ্গও নরম্য দূভ ওনভনঙ, অন্যশতনও ঙােী পশঢবভ
লাভ ঙাে পশঢবভ লানভভ সঘনয় সশয লয়ায় আভ এও থভনদভ নমশঙ্গও নরম্য  াফাশচও ফস্যা নঢশভ লনয়নঙ।
উধভেক্ত ফস্যা দূভীওভডানণ ব এাং নমশঙ্গও ফঢাশপশিও ফাচ কঞনদভ মনক্ষয ২০০৯ ানম ঙােীনতভ ানণ
ঙােনতভনও অন্তভুবক্ত ওনভ শদনম্নাক্ত ঘাভটি প্রওনেভ ফােনফ াাংমানতয ভওাভ তাশভদ্র্যশপশিও উধবৃশি ওফবসূশঘ ঘালু
ওনভ।

১.৫ প্রওেশপশিও উধনচমা, শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ  উধওাভনপাকীভ াংখ্যা
ক্র.
দাং
০১
০২

০৩
০৪

2

আঢাথীদ প্রশঢষ্ঠানদভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ
উধনচমা
াংখ্যা
শযক্ষাণীভ
প্রশক্রয়া
াংখ্যা
2
সনওন্ডাশভ এডুনওযদ সক্টভ
৫৪
২৯২০
২৯৯৪৩২
তাশভদ্র্য সূঘও
ইদনপস্টনফন্ট সপ্রাগ্রাফ (সশধ)
শপশিও (শধটিশ)
সনওন্ডাশভ এডুনওযদ সওায়াশমটি
২৫০
১১৯০৭
১৮৭৫০৬৮ প্রশি শফন্প সঝশস্টাং
3
এন্ড এওন এদনলন্পনফন্ট
(শধএফটি)
প্রনচক্ট (সওানয়ধ)
শপশিও
প্রওনেভ দাফ

সনওন্ডাশভ এডুনওযদ স্টাইনধন্ড
প্রনচক্ট (এইএশধ )
লাইয়াভ সনওন্ডাশভ স্টাইনধন্ড
প্রনচক্ট (এইঘএএশধ)

১৮7

১৩০০০

১১০৭০৩১

৪৭৯

৭০০০

৫২০১৫৬

তাশভদ্র্য সূঘও
শপশিও (শধটিশ)
তাশভদ্র্য সূঘও
শপশিও (শধটিশ)

অণ বায়দওাভী

াাংমানতয ভওাভ
 এশটশ
াাংমানতয ভওাভ
 শশ্ব ব্যাাংও
াাংমানতয ভওাভ
াাংমানতয ভওাভ

শলক্ষার্থীর শিতা/অশিিাবক ৫০ লতাাংললর কম িূ শমর মাশক; শিতা/অশিিাবলকর বাশিক আে ৩০,০০০/= টাকার শিলে;

দুস্থ/অাে গগাশি (গযমি: এশতম, অন্থ); উিালজিলি অমর্থি/শককাঙ্গ (গযমি: িঙ্গু, অন্ধ, গবাবা ইতযাশদ) শিতা/মাতার ন্তাি; িদী িাঙ্গি
কবশত/বাস্তুারা ও অস্বচ্ছ িশরবালরর ন্তাি; শিে্ আলের শ্রমজীশব (গযমি: শরক্সাচাক, শদিমজুর ইতযাশদ) অশিিাবলকর ন্তাি;
অস্বচ্ছ মুশিলযাদ্ধার ন্তাি।
* উিলরর গযলকালিা একটি মািদন্ড উি শলক্ষার্থী Pro-poor কমিূশচর আওতাে আলব, তলব একাশিক অশত দশরদ্র শলক্ষার্থী যশদ
একই মািদলন্ডর আওতাে িলে, গলক্ষলে একাশিক মািদলন্ডর আওতাে িলে এমি শলক্ষার্থী প্রািািয িালব।

3

শিএমটি িদ্ধশতলত একটি প্রশ্নমাার মািযলম িশরবালরর বযে বা বযবালরর ালর্থ ূচকমূলক যুি কলর িশরবালরর আলের অিুমাি

কলর এবাং এর শিশিলত ুশবিালিাগী শিবিাচি কলর।
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১.৬ প্রওেভল সণনও উদ্ভুঢ নমানম
উধবৃশি ওফবসূশঘভ উনেশ্য সতযব্যাধী এও এাং অশপন্ন লনম ৪টি শপন্ন প্রওনেভ ফােনফ এই ওফবসূশঘ াস্তায়নদভ
ননম নমাননম শপন্নঢা ধশভমশক্ষঢ লনয়নঙ। শড বঢ ৪ টি প্রওনেভ অণ বায়দওাভী প্রশঢষ্ঠাদভনলভ শপন্নঢাভ ওাভনড
প্রওে তশমম প্রস্তুনঢ শপন্নঢা, উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ প্রশক্রয়াভ শপন্নঢা, এওই সেশডভ উধবৃশিভ লাভ 
সঢদ পতুশব ওভ শপন্নঢা, উধবৃশি শঢভড প্রশক্রয়া এাং অন্যান্য সুনবাক-সুশথা প্রাশপ্তভ নদৃশ্যঢাভ ওাভনড
াভানতনয এভ নমাননম প্রচুভ শপন্নঢা ধশভমশক্ষঢ লনয়নঙ। নঘনয় উনেঔনবাগ্য শরয়টি লনমা াভানতনযভ
সপৌনকাশমও অস্থানদভ শপন্নঢা ণাওনম উধওাভনপাকী শযক্ষাণীনতভ এওই শনঘদায় শদ বাঘদ ওভা লনয়নঙ শথায়
সতনযভ ঘভ, লাে, দ্বীধ, উধকূমীয় অঞ্চম  ধালাশে এমাওাভ শযক্ষাণীভা ফঢাশপশিও সুনবাক সুশথা সণনও
শঞ্চঢ লনয়নঙ। শদনম্ন প্রওেভনলভ উধওাভনপাকী শদ বাঘদ প্রশক্রয়া  অন্যান্য সুনবাক সুশথাভ এওটি তুমদাভমও
শভডী প্রতাদ ওভা লনমা:

১.৭ প্রওেভনলভ তুমদাভমও শভডী
সূঘও

উনেশ্য

আঢাথীদ
উধনচমাভ
াংখ্যা
অণ বায়দওাভী
প্রশঢষ্ঠাদ
প্রশঢষ্ঠানদভ
াংখ্যা
উধওাভনপাকীভ
াংখ্যা
উধওাভনপাকী
শদ বাঘদ প্রশক্রয়া

সশধ
কভী শযক্ষাণীনতভ
উধবৃশি প্রতাদ এাং
প্রশঢষ্ঠানদভ সঢদ
ফকুননভ ফােনফ
ফােশফও শযক্ষায়
শযক্ষাণী পশঢবভ লাভ
বৃশদ্ধ  ছনভ ধোভ লাভ
হ্রা ওভা
৫৪

প্রওেভনলভ দাফ
সওানয়ধ
এইএশধ
কভী শযক্ষাণীনতভ
কভী শযক্ষাণীনতভ উধবৃশি
উধবৃশি প্রতাদ এাং
প্রতাদ এাং প্রশঢষ্ঠানদভ
প্রশঢষ্ঠানদভ সঢদ
সঢদ ফকুননভ ফােনফ
ফকুননভ ফােনফ
ফােশফও শযক্ষায় শযক্ষাণী
ফােশফও শযক্ষায় শযক্ষাণী পশঢবভ লাভ বৃশদ্ধ  ছনভ
পশঢবভ লাভ বৃশদ্ধ  ছনভ
ধোভ লাভ হ্রা ওভা
ধোভ লাভ হ্রা ওভা

এইএএশধ
কভী শযক্ষাণীনতভ উধবৃশি
প্রতাদ  সঢদ ফকুন
ওভা, শজ্ঞাদ শযক্ষায়
উতবুদ্ধু ওভা, উচ্চ ফােশফও
ধব বন্ত অশাশলঢ ণাওনঢ
শযক্ষাণীনতভ উতবুদ্ধু ওনভ
চদাংখ্যা শদয়ন্ত্রনড ভুশফওা
ভাঔা
৪৭৯ উধনচমা এাং ৪
সফনট্রা ণাদাল সফাঝ ৪৯৩

২৫০

১৮৩

াাংমানতয ভওাভ 
এশটশ
২৯২০

াাংমানতয ভওাভ 
শশ্বব্যাাংও
১১৯০৭

াাংমানতয ভওাভ

াাংমানতয ভওাভ

১৩০০০

৭০০০

ঙাে-৯৭৩৪৫
ঙােী-২০২০৮৭
তাশভনদ্র্যভ শপশিনঢ
প্রশঢষ্ঠানদভ ধশভঘামদা
ওশফটি শদ বাঘদ ওনভ।
ঙাে-২০%
ঙােী-৩০%
ও)ওফধনক্ষ ৭৫%

ঙাে-৭৪৮৫৪৮
ঙােী-১১২৬৫২০
শধ এফ টি ধদ্ধশঢভ
ফােনফ উধওাভনপাকী
শদ বাঘদ ওনভ।

ঙাে-২৩৬৫৮৪
ঙােী-৮৭০৪৮৫
তাশভনদ্র্যভ শপশিনঢ
প্রশঢষ্ঠানদভ ধশভঘামদা
ওশফটি শদ বাঘদ ওনভ।
ঙাে-১০%
ঙােী-৩০%
ও)ওফধনক্ষ ৭৫%

ঙাে-১০৩৬৬১
ঙােী-৪১৬৫০৬
তাশভনদ্র্যভ শপশিনঢ
প্রশঢষ্ঠানদভ ধশভঘামদা
ওশফটি শদ বাঘদ ওনভ।
ঙাে-১০%
ঙােী-৩০%
ও)ওফধনক্ষ ৭৫%

ও)ওফধনক্ষ ৭৫%
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সূঘও

উধবৃশি প্রাশপ্তভ
যঢবামী

উধবৃশিভ লাভ
(ফাশও)

টিউযদ শন

অন্যান্য সুশথা

শঢভড প্রশক্রয়া

প্রওেভনলভ দাফ
সশধ
সওানয়ধ
এইএশধ
উধশস্থশঢ;
উধশস্থশঢ;
উধশস্থশঢ;
ঔ) ৬ষ্ঠ  ৭ফ সেশডনঢ ঔ)াশর বও ধভীক্ষায় ৩৩%
ঔ) ৬ষ্ঠ  ৭ফ সেশডনঢ
াশর বও ধভীক্ষায় ৩৩%
দম্বভ ণাওনঢ লন;
াশর বও ধভীক্ষায় ৩৩%
দম্বভ, ৮ফ ৯ফ
ক) অশাশলঢ ণাওনঢ
দম্বভ, ৮ফ  ৯ফ সেশডনঢ
সেশডনঢ াশর বও
লন
াশর বও ধভীক্ষায় ৪০%
ধভীক্ষায় ৪০%
দম্বভ,এাং ১০ফ সেশডনঢ
দম্বভ,এাং ১০ফ
সঝস্ট ধভীক্ষায় উিীড ব;
সেশডনঢ সঝস্ট ধভীক্ষায়
ক) অশাশলঢ ণাওনঢ
উিীড ব;
লন।
ক) অশাশলঢ ণাওনঢ
লন।
৬ষ্ঠ সেশড-১০০/
৬ষ্ঠ সেশড-১০০/
৬ষ্ঠ সেশড-১০০/
৭ফ-------১০০/
৭ফ-------১২৫/
৭ফ-------১০০/
৮ফ-------১২৫/
৮ফ-------১৬০/
৮ফ-------১২০/
৯ফ------২১০/
৯ফ-------১৮০/
৯ফ-------১৫০/
১০ফ------২১০/
১০ফ------২০০/
১০ফ------১৫০/
এএশ ধভীক্ষাভ শন- এএশ ধভীক্ষাভ শনএএশ ধভীক্ষাভ শন৭৫০/
৭৫০/
৭৫০/
৬ষ্ঠ সেশড-১৫/
৬ষ্ঠ সেশড-১৫/
৬ষ্ঠ সেশড-১৫/
৭ফ------ ১৫/
৭ফ------ ১৫/
৭ফ ------ ১৫/
৮ফ-------১৫/
৮ফ-------১৫/
৮ফ-------১৫/
৯ফ-------২০/
৯ফ-------২০/
৯ফ-------২০/
১০ফ------২০/
১০ফ------২০/
১০ফ------২০/
ও)প্রশঢ সেশডভ প্রণফ
১০ফ সেশডভ শযক্ষাণীভা
শযক্ষাণী ঙনভ ৫০০/
অশঢশভক্ত ৩ (চানু-ফাঘ ব)
দাই
ওনভ।
ফানভ উধবৃশি ধায়।
ঔ) এ এ শ/ তাশঔম
ধা শযক্ষাণীভা
এওওামীদ ১৫০০/ ঝাওা ।
ক)প্রশঢ উধনচমা সণনও
৩টি প্রশঢষ্ঠাদ ১ মক্ষ ঝাওা
ওনভ এশঘপনফন্ট এয়াট ব
ধায়।
অগ্রডী ব্যাাংনওভ
অগ্রডী ব্যাাংনওভ ফােনফ
টাঘ-াাংমা ব্যাাংনওভ
ফােনফ শওানযভ
শযক্ষাণীভ ব্যশক্তকঢ
ওাশভকশভ লায়ঢায় অগ্রডী
ওাশভকশভ লায়ঢায়
শলাননপ্রভড ওভা লয়।
ব্যাাংনওভ ফােনফ
শযক্ষাণীভ ব্যশক্তকঢ
সফাাইম ব্যাাংও ব্যলাভ
শলাননপ্রভড ওভা লয়।
ওনভ অশপপানওভ শলান
ৃষ্ঠা 10 (৫৫)

এইএএশধ
উধশস্থশঢ;
ঔ) ১২য সেশড ধব বন্ত
অশাশলঢ ণাওনঢ লন।

১১য শজ্ঞাদ-১৭৫/
১১য অন্যান্য-১২৫/
১২য শজ্ঞাদ-১৭৫/
১২য অন্যান্য-১২৫/

১১য-১২য সেশড-৫০/
ই ক্রয় শজ্ঞাদ-৭০০/
অন্যান্য-৬০০/
ধভীক্ষাভ শন শজ্ঞাদ-৯০০/
অন্যান্য-৬০০/

দাই

২০১৫ জুদ সণনও টাঘাাংমা ব্যাাংনওভ ওাশভকশভ
লায়ঢায় অগ্রডী ব্যাাংনওভ
ফােনফ সফাাইম ব্যাাংও
ব্যলাভ ওনভ ভাশভ

প্রওেভনলভ দাফ
সওানয়ধ
এইএশধ
সপ্রভড ওভা লয়।

সূঘও

সশধ

শওশস্ত

অথ ব াশর বও লানভ সফ 
দনপম্বভ ফান

অথ ব াশর বও লানভ জুদ 
দনপম্বভ ফান

এশধএইউ এাং
উধনচমা ফােশফও
শযক্ষা অশননভ
ফােনফ

শধশআইউ /স্থাদীয় ভওাভ
প্রনওৌযম শপাক/ এাং
উধনচমা ফােশফও শযক্ষা
অশননভ ফােনফ

উধবৃশি
ব্যস্থাধদা

অথ ব াশর বও লানভ সফ –জুদ
ফান এাং অনক্টাভশটনম্বভ
এশধএইউ এাং
উধনচমা ফােশফও শযক্ষা
অশননভ ফােনফ

এইএএশধ
শযক্ষাণীভ শলান সপ্রভড
ওভা লয়।
অথ ব াশর বও লানভ সফ 
দনপম্বভ ফান
এশধএইউ এাং
উধনচমা ফােশফও শযক্ষা
অশননভ ফােনফ

২. ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ সনওন্ডাশভ এডুনওযদ সক্টভ ইদনপস্টম্যান্ট সপ্রাগ্রাফ (সশধ) এভ ওফবসূশঘ তশমনমভ প্রথাদ
ওাব বক্রফগুনমাভ ফনে অন্যঢফ। ঢবফানদ াাংমানতনয প্রায় ১৭ সওাটি সমানওভ া এই শভাঝ চদনকাষ্ঠীভ অনথ বও
দাভী। আফানতভ সতনয সপৌনকাশমও অস্থাদ সপনত চদনকাষ্ঠীভ সুনবাক সুশথা শপন্ন। ১৯৯৪ ানম সতনয ৪টি উধবৃশি
প্রওনেভ ফােনফ দাভীশযক্ষাভ প্রাভ শুরু লনয়শঙম ঢা এঔদ ফােশফও শযক্ষায় পুরুরনতভ পশঢবভ লাভনও অশঢক্রফ
ওনভনঙ। শওন্তু আফানতভ সতনযভ অনদও এমাওা আনঙ, সবঔানদ শযক্ষাণীভা সপৌনকাশমওপান প্রশঢকূম অস্থানদভ
ওাভনড উধবৃশি ওাব বক্রনফভ সুনবাক ওানচ মাকানঢ ধানভশদ। ঢাঙাো অন্তভুবশক্তভমও শযক্ষা (Inclusive
Education) এঔদ ফনয়ভ তাশ। এই সুশথাশঞ্চঢ শযক্ষাণীনতভ ফােশফও শযক্ষাভ ভম-সরাঢথাভায় শদনয়
আাভ প্রঢযাযা শদনয়ই ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ গ্রলড ওভা লনয়নঙ।

২.১ ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ মক্ষয  উনেশ্য
পূ বঢী অনুনেনত শড বঢ শরয়ভল শনঘদায় শদনয় াভানতনয ‘ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ’ ঘালুওভনডভ মনক্ষয
সনওন্ডাশভ এডুনওযদ সক্টভ ইদনপস্টনফন্ট সপ্রাগ্রাফ (সশধ)-এভ আঢায় এওটি দীশঢফামা প্রডয়দ ওভা লয়।এই
ওফবসূশঘভ উনেশ্য লনমা




৪টি প্রওনেভ ওাব বক্রফনও এওীভূঢ ওনভ াভা সতনযভ চন্য ১টি ওফবসূশঘনঢ রূধান্তভ ওভা;
াভানতনয শযক্ষাণী উধবৃশি ওফবসূশঘনঢ এও দীশঢ  এওই লাভ ঘালু ওভা;
অশঢ তশভদ্র্  সপৌনকাশমও অস্থানদ শধশঙনয় ণাওা শযক্ষাণীনতভ শযামনয় পশঢবভ লাভ বৃশদ্ধ ওভা;
াফাশচওপান অদগ্রভ চদনকাষ্ঠীনও সতনযভ আণ ব-াফাশচও উন্নয়দভমও ওাব বক্রনফ ম্পৃক্ত ওনভ তাশভদ্র্য
দূভ ওভা;
 চাঢীয় শযক্ষাদীশঢ ২০১০ অনুবায়ী শশপন্ন উন্নয়দ লনবাকী াংস্থাভ শদশে ফিয়-এভ ফােনফ সায়াধ
(SWAP) দীশঢ াস্তায়দ ওভা;
 ফােশফও শযক্ষায় শমঙ্গ নরম্য দূভ ওভা এাং শযক্ষাভ  বনক্ষনে ফ অশথওাভ শদশিঢ ওভা;
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 Sustainable Development Goal SDG-4 এভ যঢব অনুবায়ী ফােশফও ধব বানয়ভ ওম
শযক্ষাণীভ শদা সঢনদ শযক্ষা শদশিঢ ওভা;
 শটশচঝাম ধদ্ধশঢভ প্রভেশক্ত ব্যলাভ ওনভ স্বে ফনয় শদা ঔভনঘ শচ-টু-শধ ধদ্ধশঢনঢ ভাশভ
উধওাভনপাকী/ অশপপানওভ অদমাইদ ব্যাাংও শলান উধবৃশি  অন্যান্য সুনবাক সুশথাভ অণ ব সপ্রভড
ওভা।

২.২ SDG (Sustainable Development Goal-এভ ানণ াংশিষ্টঢা
ওাব বক্রফ

SDG-4 এভ ানণ াংশিষ্টঢা

 ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ অনুনফাতদ
 ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ এভ ওাব বক্রফ ম্যানুনয়ম অনুনফাতদ
 ফােশফও শযক্ষায় পশঢবভ লাভ বৃশদ্ধ  ছনভ ধোভ লাভ সভাথ
ওনে কডফােনফ প্রঘাভডাভ চন্য ওফবনওৌযম শদথ বাভড
 ৬ষ্ঠ-১২য সেশডভ শযক্ষাণীনতভ চন্য ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ
শরনয় কডফােনফ প্রঘাভডা
 উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ ওভাভ চন্য (Baseline
Survey Validation) পূ ব-চশভধ ওাচ বাঘাই ওভা
 ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ
ধদ্ধশঢ, উধবৃশি ঘালু ভাঔাভ সবাগ্যঢাভ শরনয় শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ
প্রথাদ, ধশভঘামদা ওশফটিভ তস্যনতভ এাং উধনচমা
ফােশফও শযক্ষা অশননভ ওফবওঢবানতভ শদনয়
Orientation Programধশভঘামদা ওভা
 ফােশফও শযক্ষায় পশঢবভ লাভ বৃশদ্ধ  ছনভ ধোভ লাভ সভাথ
ওনে কডফােনফ প্রঘাভডা ওভা
o ফাইশওাং, যঝ ব শনল্ম, দাঝও প্রঘাভ এাং সধাস্টাভ
শমননমইঝ ইঢযাশত শঢভড ওভা
o সভশট, টিশপ  াংাতধনে প্রঘাভডা
o ফাঞ ধব বানয় াফাশচও কডনঘঢদঢা বৃশদ্ধভ চন্য
সশফদাভ, শনম্পাশচয়াফ  শযক্ষানফমাভ আনয়াচদ
ওভা
 াভা সতনযভ ওম উধনচমায় বাঘাই াঙাইনয়ভ ফােনফ
ফশিঢ উধবৃশি ঘালু ওভা
 ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ উধভ সতযব্যাধী ফেঢী ফীক্ষা
ধশভঘামদা ওভা  প্রশঢনতদ ওম অাংযীচদ ধব বানয় সপ্রভড
ওভা
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ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ SDG-4 এভ
শদনম্ন শড বঢ মক্ষয অচবনদ অতাদ
ভাঔঢ লায়ও ভূশফওা ধামদ ওভন:
SDG-4.1

২০৩০ ানমভ ফনে সতনযভ ওম
সঙনম সফনয় প্রাশঙ্গও, ওাব বওভ
নমপ্রসূ, অবঢশদও, ফঢাশপশিও
এাং গুডকঢ ফাদম্মঢ প্রাণশফও 
ফােশফও শযক্ষা ম্পন্ন ওভনঢ ধানভ
ঢা শদশিঢ ওভা;
SDG-4.4

ঘাকুশভ  সযাপদ ওনফব সুনবাক মাপ
এাং উনযাক্তা লয়াভ চন্য বণাবণ
ওাশভকশভ  বৃশিভমও তক্ষঢাল
অন্যান্য প্রাশঙ্গও তক্ষঢাম্পন্ন ভেও
 প্রাপ্তয়ক চদনকাষ্ঠীভ াংখ্যা ২০৩০
ানমভ ফনে উনেঔনবাগ্য লানভ
াোনদা;

SDG-4.5

অভশক্ষঢ (াংওঝাধন্ন) চদনকাষ্ঠীল
প্রশঢন্ধী চদনকাষ্ঠী, নৃ-চদনকাষ্ঠী 
অভশক্ষঢ
ধশভশস্থশঢভ
ফনে

 ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ উধভ ফাশপ্ত ফীক্ষা (End line
verification Survey) ধশভঘামদা ওভা  প্রশঢনতদ
ওম অাংযীচদ ধব বানয় সপ্রভড ওভা
 ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘনযনর নমানম প্রপাও (Impact
Study)ফীক্ষা ধশভঘামদা ওভাএাং এভ প্রশঢনতদ াভ
চন্য উন্ুক্ত ওভা এাং উধবৃশি উধওাভনপাকীনতভ এওটি টাঝা
সই (Database) াংভক্ষড ওভা।

াওাভী শযশুনতভ চন্য ২০৩০
ানমভ ফনে শযক্ষা  বৃশিভমও
প্রশযক্ষনডভ ওম ধব বানয় ফাদ
প্রনযাশথওাভ শদশিঢ ওভা এাং
শযক্ষায় দাভী পুরুর নরনম্যভ অাদ
খঝানদা।

৩.ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ আঢাথীদ এমাওা  উধওাভনপাকী শদ বাঘদ প্রশক্রয়া
শওছু ব্যশঢক্রফ ানত াভানতনযভ ফােশফও ধব বানয়ভ (স্কুম, ওনমচ  ফাদ্র্াা) ওম শযক্ষা প্রশঢষ্ঠাদ এ ওফবসূশঘভ
আঢায় ণাওন। আনতদধনেভ ঢথ্যাশতভ শপশিনঢ শটশচঝাম ধদ্ধশঢনঢ স্বয়াংশক্রয়পান উধওাভনপাকী শযক্ষাণী
শদ বাঘদ ওভা লন।

৩.১ ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ আঢাথীদ এমাওা
সতনযভ ওম সপৌনকাশমও এমাওাভ ফােশফও  উচ্চফােশফও ধব বানয়ভ ওম স্কুম-ওনমচ এাং তাশঔম  আশমফ
ফাদ্র্াা এই ওফবসূশঘভ আঢাভুক্ত লন।
শপাক

সচমা

শটি ওনধবানভযদ

উধনচমা  ণাদা

০৮

৬৪

১২

৪৯২  ২৫
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৩.২ উধওাভনপাকী শযক্ষাণী  শযক্ষা প্রশঢষ্ঠাদ শদ বাঘদ প্রশক্রয়া
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ শযক্ষাণী শদ বাঘদ প্রশক্রয়াটি ভমঢঃ তাশভদ্র্য  প্রশি শফন্প সঝশস্টাং সবৌণ ধদ্ধশঢভ ফােনফ
প্রাশঢষ্ঠাশদও ধব বানয় ঢথ্যাশত বাঘাই াঙাই এাং এওটি শনযরাশয়ঢ Software এভ ফােনফ শযক্ষাণী শদ বাঘদ
ওভা লয়। এই প্রশক্রয়ায় াাংমানতয ধশভাংখ্যাদ বুযনভাভ ২০১৬ ানম Household Income
Expenditure Survey 2016 (HIES) এ ব্যহৃঢ প্রশ্নফামাভ উধভ শপশি ওনভ শশদনত বযওগুনমা নঢশভ
ওভা লনয়নঙ।
এই প্রশক্রয়ায় াভা াাংমানতনযভ ফােশফও  উচ্চফােশফও ধব বানয়ভ ওম স্কুম-ওনমচ, তাশঔম-আশমফ ফাদ্র্াাভ
৬ষ্ঠ সেশড সণনও ১২য সেশড ধব বন্ত শযক্ষাণীকড উধবৃশিভ আঢাভুক্ত ণাওন। শুদৄফাে ৬ষ্ঠ এাং ১১য সেশডভ
শযক্ষাণীভা এ ওফবসূশঘভ আঢায় উধবৃশি প্রাশপ্তভ আনতদ ওভনঢ ধাভন। ঢন ৯ফ সেশডভ শযক্ষাণীভা বাভা
উধবৃশি ওফবসূশঘ শলভূবঢ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ সণনও সচএশ / সচশটশ ধা ওনভ দতুদ পশঢব লনয়নঙ ঢাভা উধবৃশিভ
4

দর উিলজা গিই এমি চারটি শটি কলিিালরললি ২৫টি র্থািা মািযশমক শলক্ষা অশি প্রশতিা করা লেলে।
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চন্য আনতদ ওভনঢ ধাভন। অন্যান্য সেশডভ উধবৃশি সুশথানপাকী শযক্ষাণীভা স্বয়াংশক্রয়পান এই ওফবসূশঘভ
অন্তভুবক্ত লন। ৬ষ্ঠ  ৯ফ সেশডভ শদ বাশঘঢ শযক্ষাণীভা শভশঢলীদপান যঢবানধনক্ষ এএশ ধভীক্ষা ধব বন্ত  ১১য
সেশডভ শদ বাশঘঢ শযক্ষাণীভা শভশঢলীদপান যঢবানধনক্ষ ১২য সেশড ধব বন্ত উধবৃশি ধান।
উধবৃশি উধওাভনপাকী এওচদ শযক্ষাণী শদনম্নশড বঢ যঢবাশত ধামদ ানধনক্ষ শদভশেন্নপান উধবৃশি ধায়াভ
সবাগ্যঢা মাপ ওভন।
 যঢওভা ৭৫ পাক প্রাশঢষ্ঠাশদও ওফবশতন উধশস্থঢ ণাওনঢ লন;
 াশর বও এাং অথ ব-াশর বও ধভীক্ষায় ন্যযদঢফ যঢওভা ৪৫ পাক দম্বভ সধনঢ লন;
 উচ্চ ফােশফও ধভীক্ষা ধব বন্ত অশাশলঢ ণাওনঢ লন;
5
 অন্য সওানদা ভওাশভ উৎ সণনও উধবৃশি অণা অশপপাও ওর্তও
ব শযক্ষাপাঢা গ্রলড ওভা বানদা।
সূে: অণ ব শপানকভ স্মাভও দাং ০৭-০০-০০০০-১০২-২০-০০৫-১৯-৪৯৯; ঢাশভঔ ৩০ জুদ২০১৯শি.
শযক্ষা ফন্ত্রডাময় ওর্তও
ব অনুনফাশতঢ দীশঢফামা  কাইটমাইদ অনুভনডভ ফােনফ াভানতনয ৬ষ্ঠ, ৯ফ  ১১য
সেশডভ আনতদকৃঢ শযক্ষাণীনতভ ফে সণনও উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ ওভা লন। ঢন ঐ শঢদ সেশডনঢ
াভানতনয সফাঝ পশঢবকৃঢ শযক্ষাণীভ ন্যযদঢফ যঢওভা ৩০ পাক শযক্ষাণী এ ওফবসূশঘভ আঢায় আন।
উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘনদ শদনম্ন শড বঢ ধদ্ধশঢ অনুভড ওভা লন তাশভদ্র্য শদরূধনডভ চন্য াাংমানতয ধশভাংখ্যাদ বুযনভাভ Household Income Expenditure
Survey 2016 (HIES-২০১৬) এ ব্যহৃঢ প্রশ্নফামাভ উধভ শপশি ওনভ এওটি দভৄদা আনতদধনে
(াংমগ্নী-১) আনতদ ওভনঢ লন। আনতদধনেভ প্রশ্নফামা স্পষ্টীওভড াংক্রান্ত ব্যাখ্য  াংজ্ঞা (াংমগ্নী-২)।
 ৬ষ্ঠ ও ১১ সেশডনঢ পশঢবকৃঢ ওম শযক্ষাণী উধবৃশিভ চন্য আনতদ ওভনঢ ধাভন এাং উধবৃশি
ওফবসূশঘভ আঢাভুক্ত দয় এফদ শযক্ষা প্রশঢষ্ঠাদ লনঢ ৯ফ সেশডনঢ দতুদপান পশঢবকৃঢ শযক্ষাণীকড
উধবৃশি ওফবসূশঘনঢ অন্তভুবশক্তভ শদশফি আনতদ ওভনঢ ধাভন।
 প্রাশঢষ্ঠাশদও  উধনচমা/সফট্রাধশমঝাদ এমাওাভ উধনতষ্টা ওশফটি শযক্ষাণীভ আনতনদভ ঢথ্যাশতভ ঢযঢা
বাঘাই াঙাই ওভাভ চন্য তায়ী ণাওন।
 আনতদধেভনলভ ঢথ্যাশত বাঘাই াঙাই সযনর প্রশঢষ্ঠাদ ধব বানয় ইএফআইএ ওর্তও
ব প্রতি এওটি
নঝয়যানভ ওম টাঝা শমশধদ্ধ লন।
 টাঝা এশিভ ধভ প্রশঢষ্ঠাদ সণনওই ওম ঢথ্যাশত অদমাইনদ উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ6
ভাভ সপ্রভড ওভনঢ লন।

5

সমধাবৃন্বিপ্রাপ্ত ন্বিক্ষাথী দান্বরয়দ্রযর সূিয়ক স াগ্য ন্ববয়বন্বিত হয়ল তায়দর উবৃন্বি প্রান্বপ্তর জনয
অয় াগ্য করা ায়বনা।
6

র্থািা মািযশমক শলক্ষা অশি রলেলে এমি গমলরািশটাি এাকার জিয গঠিত উিলদষ্টা কশমটি বরাবর
গপ্ররলের জিয।
ৃষ্ঠা 14 (৫৫)













উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ ওম আনতদধে উধনচমা/সফনট্রাধশমঝাদ এমাওাভ উধনতষ্টা
ওশফটিভ শনঘদাভ চন্য সধয ওভনদ এাং এটপাইচাশভ ওশফটিভ অনুনফাতদ শদনয় উধবৃশিভ চন্য
শদ বাশঘঢ শযক্ষাণীভ ঢথ্য উধনচমা/ণাদা লনঢ ভাশভ প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রানস্টভ এফআইএ
সম এ সপ্রভড ওভা লন এাং এওইানণ উধবৃশিপ্রাপ্ত শযক্ষাণীভ ঢথ্য াংভক্ষনডভ চন্য উধনচমা/ণাদা
লনঢ ব্যাদনইচ এাং ফােশফও  উচ্চশযক্ষা অশথতপ্তভ/ফাদ্র্াা শযক্ষা অশথতপ্তনভভ এফআইএ সনম
সপ্রভড ওভা লন।
াভানতনযভ উধবৃশি উধওাভনপাকী শযক্ষাণী সওন্দ্রীয়পান প্রথাদ ফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট অশননভ
EMIS Cell-এভ প্রভেশক্তকঢ লায়ঢায় HSP (Harmonized Stipend Program) Unit
ওর্তও
ব শদ বাশঘঢ লন।
শযক্ষাণীভ আনতদধনেভ প্রশ্নামীভ উধভ প্রনশ্নভ গুরুত্ব অনুবায়ী সফাঝ ১০০ দম্বনভভ Weightage
প্রতানদভ ফােনফ শযক্ষাণী শদ বাঘদ প্রশক্রয়া ম্পন্ন ওভা লন।
উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ নমশঙ্গও শপশিনঢ দয় ভাং তাশভনদ্র্যভ শপশিনঢ শদ বাশঘঢ লন। ননম এই
প্রশক্রয়ায় শদ বাশঘঢ ঙাে-ঙােীভ াংখ্যা ওফ সশয লনঢ ধানভ।
উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ াভনতনযভ ৬ষ্ঠ, ৯ফ  ১১য সেশডনঢ পশঢবকৃঢ সফাঝ শযক্ষাণীভ াংখ্যাভ
যঢওভা ৩০ পানকভ ওফ লন দা।
যাভীশভও প্রশঢন্ধী, র্তঢীয় শমঙ্গ, প্রাক্তদ শঙঝফলনমভ াশন্দ্া এাং ভৄশক্তনবাদ্ধাভ দাশঢ/দাঢদী বণাবণ
বাঘাই াঙাইনয়ভ ধভ ভাশভ এই ওফবসূশঘনঢ অন্তভুবক্ত লন।
ওম শযক্ষাণীভ চন্দত ণাওাভ শরয়টি শদশিঢ ওভনঢ লন। শনযর ওাভনড সওানদা শযক্ষাণীভ
চন্দত দা ণাওনম শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ লনঢ অশপপাওকনডভ ানণ সবাকানবানকভ ফােনফ চন্দত
াংগ্রনলভ শরয়টি শদশিঢ ওভনঢ লন।7
Harmonized Stipend Program এভ ওম টাঝা এাং ঢথ্যাশত অণ ব ফন্ত্রডামনয়ভ
Strengthening Public Finance Management for Social Protection
(SPFMSP) প্রওনেভ ফােনফ Bangladesh Computer Council (BCC) Server-এ
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সুভশক্ষঢ ণাওন।
এই প্রশক্রয়ায় শযক্ষাণী শদ বাঘদ ম্পন্ন লয়াভ ধভ Strengthening Public Finance
Management for Social Protection (SPFMSP) প্রওনেভ প্রভেশক্তকঢ লায়ঢাভ ফােনফ
অণ ব ফন্ত্রডামনয়ভ শদনত বযদা অনুানভ ভওাভ ওর্তও
ব শদথ বাশভঢ G2P ধদ্ধশঢনঢ ভাশভ শযক্ষাণী /
অশপপানওভ অদমাইদ সফাাইম ব্যাাংও/ ব্যাাংও শলান ফাশও শপশিনঢ উধবৃশি প্রতাদ ওভা লন।

CRVS-এর আওতাে বযানয়বইস কতৃম ক ন্বিক্ষাথীগ্য়ণর ইউন্বনক আইন্বি িালু না হওো 

ম ন্ত জন্মসনয়দর নম্বর
আয়বদনকারী ন্বিক্ষাথীর Applicant ID ন্বহসায়ব এবং উবৃন্বির জনয ন্ববয়বন্বিত হয়ল Stipend ID ন্বহয়সয়ব
বযবহৃত হয়ব। CRVS-এর আওতাে ন্বিক্ষাথীগ্য়ণর ইউন্বনক আইন্বি িালু হয়ল এটি উবৃন্বিসহ সকল সক্ষয়ে
ন্বিক্ষাথীগ্য়ণর ইউন্বনক আইন্বি ন্বহয়সয়ব বযবহৃত হয়ব এবাং এই আইশি শদলেই প্রলোজলি শলক্ষাপ্রশতিাি িশরবতি ি লও
উিবৃশি কাযিক্রম চাু রাখা যালব।

ৃষ্ঠা 15 (৫৫)

৩.৩ ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ এফ,আই,এ (MIS)
এভ ফােনফ ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ আঢায়
উধওাভনপাকী শযক্ষাণীনতভ ফনে উধবৃশি  অন্যান্য সুনবাক সুশথাশতভ অণ ব ভাশভ সুশঢভনডভ সক্ষনে এও
সফৌশমও ধশভঢবদ আদা লনয়নঙ, অণ বাৎ উধবৃশিভ অণ ব ভওাশভ সওারাকাভ সণনও ভাশভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণী /
অশপপানওভ অদমাইদ ব্যাাংও শলা/সফাাইম ব্যাাংও শলান চফা লন। এচন্য অণ ব ফন্ত্রডামনয়ভ
G2P (Government to Person) system

Strengthening Public Finance Management for Social Protection ( SPFMSP)

প্রওনেভ প্রভেশক্তকঢ লায়ঢা সদয়া লনয়নঙ। এচন্য ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ এফ.আই.এ টাঝা শড বঢ প্রওনেভ
SPBMU (Social Protection Budget Management Unit) MIS এভ ানণ াংভেক্ত ণাওন
বানঢ উধবৃশিভ অণ ব াাংমানতয ব্যাাংনওভ EFTNW (Electronic Fund Transfer Network) ফােনফ
সপ্রভড ওভা বায়।

৩.৪ উধবৃশিভ এফ.আই.এ এ উধবৃশি ঘালু ভাঔাভ যঢবাশতভ স্বয়াংশক্রয়ঢা (অনঝানফযদ)
এওচদ শযক্ষাণী উধবৃশি প্রাশপ্তভ চন্য শদ বাশঘঢ লয়াভ ধভ এাং ঢা ঘালু ভাঔাভ চন্য সব ওম যঢবাশত শযক্ষাণীনও
ধামদ ওভনঢ লন ঢাভ ফশটউম এই এফআইএ এভ ফনেই নঢশভ ওভা লনয়নঙ। এগুনমা ফাঞধব বানয় ধভীক্ষাশদভীক্ষা ওনভ শদশিঢ ওভা লনয়নঙ। যঢবাশতভ ফনে ভনয়নঙ শযক্ষাণীভ কে উধশস্থশঢ, াশর বও  াফশয়ও ধভীক্ষাভ
প্রাপ্ত দম্বভ, নাশলও অস্থা ইঢযাশত। প্রশঢষ্ঠাদ ধব বায় সণনওই এই যঢবাশতভ টাঝা নঝয়যাভ এশিনওযনদ এশি
সতয়াভ সুনবাক ণাওন।

৩.৫ ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ উধওাভনপাকী
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ আঢায় উধওাভনপাকী শলান াথাভডঢঃ র্তঢীয় শমঙ্গ, যাভীশভও প্রশঢন্ধী, প্রাক্তদ
শঙঝফলম-এ অশস্থঢ শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদভ শযক্ষাণীনতভ ভাশভ শনঘদা ওভা লন। ঢন এই ওফবসূশঘভ তক্ষ
ব্যস্থাধদা  াস্তায়নদভ স্বানণ ব শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ প্রথাদ, সেশড শযক্ষও, ব্যস্থাধদা ওশফটিভ পাধশঢ  তস্য
এাং উধনচমা শযক্ষা অশননভ ওফবওঢবাকনডভ চন্য শভনয়নন্টযদ সট্রইশদাং এভ ব্যস্থা ণাওন।
সূেঃ ফােশফও  উচ্চশযক্ষা শপানকভ স্মাভও দাং৩৭-০০-০০০০-০৮১-৯৮-০০১-১৯-২৩৭; ঢাশভঔ ১১ জুমাই ২০১৯শি.

৪. ওফবসূশঘভ ম্ভাব্য াশর বও ব্যয়
এই ওফবসূশঘ সণনও প্রায় ৪০ মক্ষ শযক্ষাণী উধবৃশি  অন্যান্য সুনবাক সুশথা ধান নম আযা ওভা বায়।
উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘনদভ চন্য ৪৪টি শদনত বযও/সূঘওল এওটি আনতদ নভফ ভনয়নঙ বা াংমগ্নী-০১ এ
সতয়া আনঙ। এই আনতদ নভফটি ভমঢঃ াাংমানতয ধশভাংখ্যাদ বুযনভাভ ২০১৬ নদভ ঔাদাভনলভ আয়-ব্যয়
চশভনধ (Household Income Expenditure Survey 2016) ব্যহৃঢ প্রশ্নফামাভ উধভ শপশি ওনভ
নঢশভ ওভা লনয়নঙ। প্রশঢ প্রনশ্নভ গুরুত্ব অনুবায়ী সফাঝ ১০০ দম্বভ প্রতানদভ ফােনফ এওটি শদথ বাভডী দম্বভ থনভ
নঝয়যানভভ ফােনফ উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ ওভা লয়। ঢন ৬ষ্ঠ-১১য সেশড ধব বন্ত সতনযভ সফাঝ শযক্ষাণী
াংখ্যাভ ওফধনক্ষ যঢওভা ৩০ পাক শযক্ষাণী এই ওফবসূশঘভ আঢায় আন। শদনম্নভ াভশডনঢ ঙভয়াভী এই
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ওফবসূশঘভ উধবৃশি, ই ক্রয়, ধভীক্ষাভ শন, সঢদ পতুশব ও, প্রশযক্ষড প্রভৃশঢ াত এওটি প্রাক্কশমঢ ব্যয় শভডী সতয়া
লনমা।
মক্ষ ঝাওায়
ঙভ-১
অণ ব-র ব
২০১৮-১৯
৬৯২০০
৬-০২

প্রাক্কশমঢ ব্যয়

সফাঝ ব্যনয়ভ %

ঙভ-২
অণ ব-র ব
২০১৯-২০
২৪৬৪৫৫
২১-৪৬

ঙভ-৩
অণ বর ব
২০২০-২১
২৮৪১০৯
২৪-৭৩

ঙভ-৪
অণ ব-র ব
২০২১-২২
২৭৬৮২৬
২৪-১০

ঙভ-৫
অণ ব-র ব
২০২২-২৩
২৭২০৬১
২৩-৬৯

সফাঝ ব্যয়

১১৪৮৬৫৩
১০০-০০

৫. প্রশযক্ষড ব্যয়
প্রশযক্ষনডভ থভড

সওান বভ
াংখ্যা

শতনদভ
াংখ্যা

অাংযগ্রলডওাভীভ
াংখ্যা

প্রাক্কশমঢ ব্যয়
(মক্ষ ঝাওায়)

উধনচমা তনভ প্রশঢষ্ঠাদপ্রথাদ,প্রশঢষ্ঠাদ ব্যস্থাধদা
ওশফটিভ পাধশঢ  তস্যকনডভ চন্য অশলঢওভড সওা ব
(অাংযগ্রলডওাভী আনুফাশদও ১২০ চদ)

৫০০

১শতদ

৫০০*১২০=
৬০০০০

৫০০

সচমা শযক্ষা অশনাভ  উধনচমা শযক্ষা অশননভ
ওফবওঢবাবৃনন্দ্ভ চন্য অশলঢওভড সওা ব

০৮

১(এও)শতদ

৮*৭৫=৬০০

৪৮-০০

৬. ওফবসূশঘ াস্তায়দ প্রশক্রয়া৪টি প্রওনেভ ফােনফ ঘালুকৃঢ উধবৃশি ওাব বক্রফনও প্রওনেভ সফয়াত সযনর এওীভূঢ ওনভ াভানতনয এওদীশঢ 
এওই লানভভ শপশিনঢ ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ ধশভঘাশমঢ লন।

৬.১ ওফবসূশঘভ টাঝা াংভক্ষড  ব্যস্থাধদা
এ ওফবসূশঘভ আঢায় আনুফাশদও ৪০ মক্ষ শযক্ষাণী উধকৃঢ লন নম আযা ওভা লনে। এই শপুম াংখ্যও
শযক্ষাণীভ টাঝা প্রশঢষ্ঠাদ ধব বায় সণনওই এওটি শনযর নঝয়যাভ এশিনওযনদ এশি সতয়া লন এাং প্রশঢষ্ঠাদ
ধব বায় সণনওই উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ-এভ ফােনফ উধবৃশিভ চন্য শদ বাশঘঢ শযক্ষাণীভ ঢথ্য
উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশন লনঢ ভাশভ প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রানস্টভ এফআইএ সম এ সপ্রভড
ওভা লন; এওইানণ উধবৃশিপ্রাপ্ত শযক্ষাণীভ ঢথ্য াংভক্ষনডভ চন্য উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশন লনঢ
ব্যাদনইচ এাং ফােশফও  উচ্চশযক্ষা অশথতপ্তভ/ফাদ্র্াা শযক্ষা অশথতপ্তনভভ ইএফআইএ সনম সপ্রভড ওভা
লন। শড বঢ টাঝাভ াংভক্ষড  শদভাধিা শথানদভ চন্য শনযর ব্যস্থাধদায় াাংমানতয ওশম্পউঝাভ ওাউশন্পনমভ
াপবানভ ণাওন। শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ ধব বায়  উধনচমা/সফট্রাধশমঝাদ এমাওাভ উধনতষ্টা ওশফটি শুদৄ শযক্ষাণীনতভ
আনতদধনেভ ঢথ্যাশতভ ঠিওঢা ফনন্ধ শদিয়ঢা প্রতাদ ওভন। শদনম্ন টাঝা ব্যস্থাধদা প্রালশঘনেভ এওটি দভৄদা
সতয়া লনমা:
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৬.২ ওফবসূশঘভ এফআইএ টাঝা ব্যস্থাধদা প্রালশঘে
প্রালশঘে ধশভঢবনদভ ওাচ ঘমফাদ ভনয়নঙ। ধশভঢবদ ানধনক্ষ াংনবাচদ ওভা লন।

৬.৩ উধবৃশি, টিউযদ শন  অন্যান্য সুশথাশতভ অণ ব শঢভড ব্যস্থা
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণীনতভ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদ কে উধশস্থশঢ, াফশয়ও ধভীক্ষাভ নমানম
এাং নাশলও অস্থা শনঘদায় শদনয় উধবৃশিভ অণ ব শঢভড ম্পন্ন ওভা লন। উধবৃশিভ চন্য এ ঢথ্য প্রশঢষ্ঠাদ
ধব বায় সণনওই প্রশঢষ্ঠাদপ্রথাদ সুশদশত বষ্ট নঝয়যানভ এশি সতয়াভ ব্যস্থা শদনদ এাং অদমাইনদ উধনচমা
ফােশফও/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ-এভ ফােনফ ইএফআইএ সনম সপ্রভড ওভনদ। উধনচমা/ণাদা
ফােশফও শযক্ষা অশনাভ পূন ব শড বঢ ঢথ্যাশতভ শপশিনঢ উধবৃশি প্রাশপ্তভ সবাগ্য শযক্ষাণীনতভ ঢাশমওা প্রস্তুঢ
ওভনদ এাং প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট ভাভ অনুনফাতনদভ চন্য সপ্রভড ওভনদ। শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট
ওর্তও
ব SPBMU MIS (Social Protection Budget Management Unit’s Management
Information System-এভ ফােনফ টাঝা বাঘাই এাং ধশভশুদ্ধঢাভ (Validation) ধভ স্বয়াংশক্রয়পান
ওম টাঝা IBAS++(Integrated Budget and Accounting System)-এ স্থাদান্তশভঢ লন।
ওফবসূশঘভ আয়দ ব্যয়দ ওফবওঢবা উধবৃশি  অন্যান্য সুশথাশতভ অণ ব প্রাশপ্তভ চন্য শম প্রস্তুঢ ওনভ অদমাইনদই
প্রথাদ শলাভক্ষড ওফবওঢবা, শযক্ষা ফন্ত্রডাময় ভাভ সপ্রভড ওভনদ। প্রথাদ শলাভক্ষড ওফবওঢবা, শযক্ষা ফন্ত্রডাময়
প্রনয়াচদীয় অশটঝ ম্পন্ন ানধনক্ষ শম ধা ওনভ IBAS ++(Integrated Budget and Accounting
System)-এভ ফােনফ EFT (Electronic Fund Transfer) নঢশভ ওনভ শঢভনডভ চন্য াাংমানতয
ব্যাাংনও সপ্রভড ওভনদ। াাংমানতয ব্যাাংও ঢঔদ শযক্ষাণী/অশপপানওভ ধঙনন্দ্ভ শদথ বাশভঢ অদমাইদ ব্যাাংও
শলা/সফাাইম শনদাশন্পনয়ম াশপব সপ্রাপাইটাভ এভ ব্যাাংও শলান (শওায, ভনওঝ, শউভ ওযায দকত ইঢযাশত)
ভাশভ অণ ব সপ্রভড ওভনদ। শদনম্ন উধবৃশি, টিউযদ শন, ধভীক্ষাভ শন,ই ক্রয়  অন্যান্য সুশথাশতভ অণ ব শঢভনডভ
এওটি প্রাল শঘে সতয়া লনমা-

৬.৪ উধবৃশি, টিউযদ শন, ধভীক্ষাভ শন, ই ক্রয়  অন্যান্য সুশথাশতভ অণ ব শঢভনডভ প্রাল শঘে
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প্রালশঘে ধশভঢবনদভ ওাচ ঘমফাদ ভনয়নঙ। ধশভঢবদ ানধনক্ষ াংনবাচদ ওভা লন।

৭. ওফবসূশঘভ ধশভীক্ষড  ভল্যায়দ
এই ওফবসূশঘ ধশভতযবদ,ধশভীক্ষড  ভল্যায়নদভ তাশয়ত্ব উধনচমা ধব বানয়ভ ওফবওঢবা সণনও চাঢীয় ধব বানয়ভ
ওফবওঢবাকনডভ উধভ ন্যস্ত ণাওন। উধনচমা/ণাদা এওানটশফও সুধাভপাইচাভ, উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা
অশনাভ, সচমা শযক্ষা অশনাভ, ধশভঘামও (আঞ্চশমও ওাব বাময়), ফােশফও  উচ্চ শযক্ষা অশথতপ্তভ (ফাউশযঅ),
ফাদ্র্াা শযক্ষা অশথতপ্তভ, প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট, সনওন্ডাশভ এডুনওযদ সটনপমধনফন্ট সপ্রাগ্রাফ ফানছ
ফানছ ওফবসূশঘ ধশভতযবদ, ধশভীক্ষড  ভল্যায়দ ওভনদ এাং উধওাভনপাকী শদ বাঘনদভ সক্ষনে প্রশঢষ্ঠাদ ধব বায় লনঢ
প্রতি শযক্ষাণীনতভ ঢনথ্যভ ঢযঢা বাঘাই ওভনদ। এঙাো প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা শরয়ও ট্রাশস্ট সাট ব এাং
এঢতম্পশওবঢ উধনতষ্টা ধশভরত ফনয় ফনয় এই ওাব বক্রফ ধব বানমাঘদা ওনভ সুষ্ঠু াস্তায়নদ প্রনয়াচদীয়
শদনত বযদা/ধভাফযব/উধনতয প্রতাদ ওভনদ। ঢদুধশভ শদশত বষ্ট ফয় অন্তভ অন্তভ ওফবসূশঘভ প্রপা চশভধ ওভাভ চন্য
ওফবসূশঘভ তশমনম প্রনয়াচদীয় ব্যস্থা ভনয়নঙ।

৮. ফশিঢ উধবৃশি ওাব বক্রনফভ াস্তায়দ  ফশদঝশভাং ওশফটিভল
ফশিঢ উধবৃশি ওাব বক্রফ সুষ্ঠু াস্তায়দ  শদশে ধশভীক্ষনডভ চন্য চাঢীয় ধব বানয় ১টি, উধনচমা  সফনট্রা
এমাওাভ চন্য পৃণও ২টি উধনতষ্টা ওশফটি এাং শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ ধব বানয় (সফনট্রা  সফনট্রা শলভূবঢ এমাওাভ) পৃণও
আনভা ২টিল সফাঝ ৫টি ওশফটি ওাচ ওভন। ওশফটিভল  ওশফটিভ ওাব বধশভশথ শদম্নরুধ:

৮.১ উধবৃশি ওাব বক্রফ াস্তায়দ  ফশদঝশভাং ওশফটি
ফশিঢ উধবৃশি ওাব বক্রফ াস্তায়দ  ফশদঝশভাং ওশফটি এওটি আন্তঃাংস্থা/ফন্ত্রডাময় ধব বানয়ভ ন বাচ্চ চাঢীয়
ওশফটি। প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট এভ ব্যস্থাধদা ধশভঘামও এই ওশফটিভ পাধশঢ শলান তাশয়ত্ব ধামদ
ওভনদ। এই ওশফটি উধবৃশি শরয়ও সবনওানদা শদ্ধানন্তভ ব্যাখ্যা, দতুদ দীশঢ গ্রলড, উদ্ভুঢ সবনওানদা ফস্যাভ
ফাথাদ এাং ওফবসূশঘভ াশ বও অগ্রকশঢ ধব বনক্ষড  প্রনয়াচদীয় শতও শদনত বযদা শতনদ। এই ওশফটি ওফধনক্ষ
প্রশঢ শঢদ ফান এওাভ এাং প্রনয়াচনদ এওাশথওাভ নঢ ধাভন।
ফশিঢ উধবৃশি ওাব বক্রফ াস্তায়দ  ফশদঝশভাং ওশফটিভ কঞদ শদম্নরুধ:
ক্র.দাং

ওফবওঢবা

ওশফটিনঢ ধতশ
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ক্র.দাং

ওফবওঢবা

ওশফটিনঢ ধতশ

1.

ব্যস্থাধদা ধশভঘামও , প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট

পাধশঢ

2.

ভেগ্ম /উধশঘ, ফাউশযশ শযক্ষা ফন্ত্রডাময়

তস্য

3.

ভেগ্ম /উধশঘ, ওাশভকশভ  ফাদ্র্াা শপাক

তস্য

4.

ভেগ্ম-শঘ, ানচঝ-১ অণ ব শপাক

তস্য

5.

প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রানস্টভ এওচদ ধশভঘামও

তস্য

6.

প্রশঢশদশথ ফাউশযঅ (১ চদ ধশভঘামও)

তস্য

7.

প্রশঢশদশথ ফাদ্র্াা শযক্ষা অশথতপ্তভ (ধশভঘামও ধব বানয়ভ)

তস্য

8.

প্রশঢশদশথ াাংমানতয ধশভাংখ্যাদ বুযনভা (ধশভঘামও ধব বানয়ভ)

তস্য

9.

প্রশঢশদশথ ব্যাদনই (ধশভঘামও ধব বানয়ভ)

তস্য

10.

প্রশঢশদশথ এশধএফএনএশধ প্রওে ,অণ ব শপাক

তস্য

11.

প্রশঢশদশথ এইশটশধ (শধশইউ)

তস্য

12.

শশদয়ভ শনস্টফ এদাশমস্ট, ফাউশয অশথতপ্তভ

তস্য

13.

ধশভঘামও, ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ (শকফ)

তস্য-শঘ

৮.১.১. উধবৃশি ওাব বক্রফ াস্তায়দ  ফশদঝশভাং ওশফটিভ ওফবধশভশথ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

উধবৃশি ওাব বক্রফ সুষ্ঠু াস্তায়নদভ চন্য াশ বও তাশয়ত্ব ধামদ ওভন।
শদশত বষ্ট ফয় অন্তভ ওাব বক্রনফভ অগ্রকশঢ ধব বানমাঘদা ওভন।
উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘনদভ চন্য আনতদ নভফ ভল্যায়দ ওনভ শদ বাঘদী দম্বভ (Cut-off
mark) শদথ বাভড ওভন।
উধওাভনপাকী শযক্ষাণীভ াংখ্যা ফােশফও ধব বানয়ভ সফাঝ পশঢবকৃঢ শযক্ষাণী াংখ্যাভ ন্যযদঢফ ৩০%
শদশিঢ ওভন।
উধবৃশি ওাব বক্রফ াস্তায়দ সুষ্ঠু  ফনয়াধনবাকী ওভাভ চন্য দঢভ ওমা সওৌযম ঘালু ওভন।
উধবৃশি ওাব বক্রনফ ফানচ প্রপা ধশভফানধ ফনয় ফনয় ফীক্ষা ধশভঘামদা ওভন।
ওশফটি প্রনয়াচনদ সবনওানদা ওফবওঢবা/ব্যশক্তনও ওশফটিভ তস্য শলান সওা-অন্ফ ওভন।
ওশফটি ওফধনক্ষ প্রশঢ শঢদ ফান এওাভ এাং প্রনয়াচনদ এওাশথওাভ নঢ ধাভন।

৮.২ উধনচমা/সফনট্রাধশমঝদ এমাওাভ উধনতষ্টা ওশফটি
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এই ওশফটি প্রাশঢষ্ঠাশদও ধব বায় সণনও প্রাপ্ত আনতদধেভনলভ ঢথ্যাশতভ ঠিওঢা প্রনয়াচনদ পুদভায় বাঘাই াঙাই
ওভনঢ ধাভন। এফদশও প্রশঢষ্ঠাদ ধব বায় সণনও সপ্রশভঢ আনতদধনেভ ঠিওঢা শদনয় সওানদা আধশি অণা াশঢম
আনতদধনেভ উধভ আধশিভ শুদাশদ গ্রলড ওভনঢ ধাভন। প্রনয়াচনদ শযক্ষাণীভ অশপপানওভ াশে ধশভতযবদপূ বও
পুদশ বনঘদা ওনভ শদ্ধান্ত শতনঢ ধাভন। ওশফটিভ শদ্ধানন্তভ ধভ পাভ ওাব বশভডীল উধনচমা/সফনট্রাধশমঝাদ
এমাওা লনঢ ভাশভ প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রানস্টভ এফআইএ সম এ সপ্রভড ওভা লন; এওইানণ
উধবৃশিপ্রাপ্ত শযক্ষাণীভ ঢথ্য াংভক্ষনডভ চন্য উধনচমা/সফনট্রাধশমঝাদ এমাওা লনঢ ব্যাদনইচ এাং ফােশফও 
উচ্চশযক্ষা অশথতপ্তভ/ফাদ্র্াা শযক্ষা অশথতপ্তনভভ ইএফআইএ সনম সপ্রভড ওভা লন। এই ওশফটি প্রনয়াচনদ
সবনওানদা াংখ্যও পায় শফশমঢ লনঢ ধাভন। ঢন উধনচমা/সফনট্রাধশমঝাদ এমাওাভ উধনতষ্টা ওশফটিনঢ সব
শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদভ আনতদভল শনঘদা ওভা লন সওম সই শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদভ প্রথাদ ওশফটিভ তস্য শলান
পায় উধশস্থঢ ণাওনদ।
৮.২.১ উধনচমা উধনতষ্টা ওশফটি:
ক্র. দাং
০১
০২
03
০৪
০৫
০৬

ওফবওঢবা/ শযক্ষও

ওশফটিনঢ ধতশ

উধনচমা শদ বালী অশনাভ
াংশিষ্ট শযক্ষা প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ8
উধনচমা ধশভাংখ্যাদ অশনাভ
উধনচমা/ণাদা শযক্ষা অশনাভ
উধনচমা এওানটশফও সুধাভপাইচাভ
উধনচমা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ

পাধশঢ
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য-শঘ

৮.২.২ সফনট্রাধশমঝদ (ঠাওা, ভাচযালী, ঘট্টগ্রাফ  খমদা) এমাওাভ চন্য উধনতষ্টা ওশফটিক্র/দাং
০১
০২
০৩
০৪
০৫

ওফবওঢবা / শযক্ষও/চদপ্রশঢশদশথ
াংশিষ্ট সচমা শযক্ষা অশনাভ
লওাশভ সচমা প্রাণশফও শযক্ষা অশনাভ
ণাদা এওানটশফও সুধাভপাইচাভ
াংশিষ্ট শযক্ষা প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ
ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ

ওশফটিনঢ ধতী
পাধশঢ
তস্য
তস্য
তস্য
তস্য-শঘ

৮.৩ প্রাশঢষ্ঠাশদও ধব বানয়ভ আনতদধে বাঘাই-াঙাই ওশফটি
এই ওশফটি প্রাশঢষ্ঠাশদও ধব বানয়ভ শযক্ষাণীনতভ ওাঙ সণনও প্রাপ্ত আনতদধনেভ ঢথ্যাশত বাঘাই- াঙাই ওভন।
ওশফটিভ তস্যকড প্রনয়াচনদ শযক্ষাণীভ াশে ধশভতযবদ ওনভ আনতদধনে প্রতি ঢথ্যাশতভ ঢযঢা বাঘাই াঙাই
ওভন। আনতদধনেভ ঢযঢা বাঘাই াঙাই সযনর ‘আনতদধনেভ ওম ঢথ্যাশত ঠিও আনঙ’ ফনফব এওটি
প্রঢযয়দধেল প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ অদমাইনদ উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ ভাভ ওম আনতদধে
সপ্রভড ওভন। ঢন প্রশঢষ্ঠাদ ধব বানয়ভ ওশফটিনঢ উধওাভনপাকী শদ বাঘনদ সওানদা অঢয ঢথ্য প্রতাদ া অশদয়ফ
8

অিুলচ্ছদ ৮.২.১ ও ৮.২.২-এ বশেিত উয়জলা ও সময়ট্রান্বলটান এলাকার উয়দষ্টা কন্বমটিয়ত স

ন্বিক্ষা

প্রন্বতষ্ঠায়নর আয়বদনসমূহ ন্ববয়বিনা করা হয়ব সকবল সসই ন্বিক্ষা প্রন্বতষ্ঠায়নর প্রধান কন্বমটির সদসয ন্বহসায়ব
সোে উন্বিত থাকয়বন। তয়ব সরকান্বর কয়লয়জর সক্ষয়ে অধযক্ষ একজন প্রন্বতন্বনন্বধ সপ্ররণ করয়ত ারয়বন।
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ওভা লনম ঢা যাশস্তনবাগ্য শলান শনশঘঢ লন। এই ওশফটি প্রনয়াচনদ সবনওানদা ফনয় পায় শফশমঢ লনঢ
ধাভন।
৮.৩.১ প্রাশঢষ্ঠাশদও ধব বানয়ভ আনতদধে বাঘাই-াঙাই ওশফটি
ক্র. দাং
০১
০২
০৩

ওফবওঢবা / শযক্ষও / চদ-প্রশঢশদশথ
শযক্ষা প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ
ইউশদয়দ ধশভরত/সধৌভ পাভ াংশিষ্ট
য়াট ব ওশফযদাভ/ওাউশন্পমভ
াংশিষ্ট সেশডভ সেশড-শযক্ষও

ওশফটিনঢ ধতশ
পাধশঢ
তস্য
তস্য-শঘ

৮.৩.২ প্রাশঢষ্ঠাশদও ধব বানয়ভ আনতদধে বাঘাই-াঙাই ওশফটি (সফনট্রা এমাওাভ চন্য)
ক্র. দাং
ওফবওঢবা / শযক্ষও / চদ-প্রশঢশদশথ
০১
শযক্ষা প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ
9
০২
াংশিষ্ট প্রশঢষ্ঠানদভ ম্যানদশচাং ওশফটিভ ১চদ তস্য (প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ ওর্তও
ব ফনদাদীঢ)
০৩
াংশিষ্ট সেশডভ সেশড-শযক্ষও

ওশফটিনঢ ধতশ
পাধশঢ
তস্য
তস্য-শঘ

৯. ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ াস্তায়নদভ ফয়সূশঘ / শশটউম
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ ভম উনেশ্য লনে সতনযভ শধশঙনয় ধো  কভী শযক্ষাণীনও ফােশফও শযক্ষা ঘাশমনয়
বায়াভ চন্য ফাশও বৃশি প্রতাদ, শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ সঢদ ধশভনযাথ, পুস্তও ক্রয়  ধাশমও ধভীক্ষায় অাংযগ্রলনডভ
চন্য শন প্রতাদল অন্যান্য আশণ বও সুশথা প্রতাদ ওভা। ওফবসূশঘভ নম াস্তায়নদভ চন্য শশপন্ন কডফােনফ
প্রঘাভডা, প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ, ব্যস্থাধদা/ধশভঘামদা ওশফটিভ পাধশঢ/তস্য, উধনচমা, ণাদা  সচমা ধব বানয়ভ
শযক্ষও-ওফবওঢবা এাং অন্যান্য অাংযীচনদভ চন্য অশলঢওভড প্রশযক্ষড সওা ব ধশভঘামদাভ ব্যস্থা ভনয়নঙ।
এঙাো ওফবসূশঘ ঘমাওানম এওটি নমানম ফীক্ষা (Impact Study) ধশভঘামদাভ ব্যস্থা ভনয়নঙ। এই
ওফবসূশঘভ অথীদস্থ অন্যান্য উধওফবসূশঘভ ফয়সূশঘ এাং ম্ভাব্য  ওাশিঢ নমানম শদনম্নভ াভশডনঢ সতয়া লনমা।
সূে- শযক্ষা ফন্ত্রডামনয়ভ ফােশফও  উচ্চশযক্ষা শপানকভ স্মাভও দাং ৩৭-০০-০০০০-০৮১-৯৮-০০১-১৯-২৩৭ঢাশভঔ-১১ জুমাই ২০১৯
ওফবসূশঘ

শশদনত বযও

ওফবসূশঘ অনুনফাতদ
অনুনফাতদ
ওফবসূশঘভ
ওাব বক্রফ
ঐ
ম্যানুনয়ম অনুনফাতদ
9

ধশভফানধভ
এওও

শপশিঙনভ
ম্ভাব্য নম

ঢাশভঔ
ঐ

-----

১ফ র ব
১৮-১৯
-----

ঙভয়াভী ওফবসূশঘভ মক্ষয
২য় র ব
৩য় র ব
৪ণ ব র ব
১৯-২০
২০-২১
২১-২২
---চানু-২০
---

রকাশর শলক্ষা প্রশতিালির গক্ষলে প্রশতিাি প্রিাি কতৃি ক মলিািীত শলক্ষক দয শালব কাজ করলবি।
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৫ফ র ব
২২২৩
---

ওফবসূশঘ
কডফােনফ
প্রঘাভডাভ
ওফবধশভওেদা শদথ বাভড
কডফােনফ
প্রঘাভডাভ
উধওভড প্রস্তুঢ
ভৄদ্র্ড  ইনমক্ট্রশদও
ফােনফ প্রঘাভ
ফাঞ ধব বানয় প্রঘাভডা

ধশভফানধভ
এওও

শপশিঙনভ
ম্ভাব্য নম

ওফব-ধশভওেদা

ঐ

-----

উধওভড প্রস্তুঢ

ঐ

-----

শশদনত বযও

প্রওাশযঢ 
ঐ
ম্প্রঘাভ
প্রঘাভডা শুরু
ঐ
ওভা
চাঢীয় ধব বানয় ৬ষ্ঠ-১২য সেশডভ শযক্ষাণীনতভ ফনে উধবৃশি
প্রতানদভ ওাব বক্রফ শুরু ওভা
৬ষ্ঠ  ১১য সেশডভ
৬ষ্ঠ সেশডভ
ঐ
উধওাভনপাকী শযক্ষাণী
উধওাভনপাকী
শদ বাঘদ
শদ বাঘদ
১১য সেশডভ
ঐ
উধওাভনপাকী
শদ বাঘদ
উধবৃশি শঢভড
৬ষ্ঠ-১২য
ঐ
সেশডভ
শযক্ষাণীনতভ
ফনে উধবৃশি
শঢভড
সইচ মাইদ সপশমনটযদ ফীক্ষা
ঐ
ধশভঘামদা
ধশভঘামদা
ফীক্ষা
ঐ
ফীক্ষা
প্রশঢনতদ
শঢভড
ফেঢীওামীদ ফীক্ষা
ফীক্ষা
ঐ
ধশভঘামদা
ধশভঘামদা
প্রশঢনতদ
ঐ
শঢভড
ওফবসূশঘভ
ঐ
ওফবসূশঘভ ফাশপ্ত উিভ
ফাশপ্ত উিভ
ফীক্ষা
ফীক্ষা
ধশভঘামদা
প্রশঢনতদ
ঐ
শঢভড
ওফবসূশঘভ
ঐ
ওফবসূশঘভ ইম্পযাক্ট স্টাশট ইম্পযাক্ট স্টাশট
প্রশঢনতদ
ঐ
শঢভড
উধওাভনপাকীনতভ
টাঝানই
ঐ
টাঝানই প্রস্তুঢ  প্রস্তুঢ

১ফ র ব
১৮-১৯

-------------

ঙভয়াভী ওফবসূশঘভ মক্ষয
২য় র ব
৩য় র ব
৪ণ ব র ব
১৯-২০
২০-২১
২১-২২
- আকস্ট --১৯২০ দনপম্বভ
২০
শটনম্বভ
শটনম্বভ
শটনম্বভ
২০
২১
২২
দনপম্বভ
দনপম্বভ
দনপম্বভ
১৯
২০
২১

৫ফ র ব
২২২৩
--

-

-------৪১৮৭৭৫

সফ-১৯

সনব্রুয়াশভ
২৯

সনব্রুয়াশভ
২১

সনব্রুয়াশভ
২২

সনব্রুয়াশভ
২৩

৩১০০০০

জুদ-১৯

জুমাই ২০

জুমাই ২১

জুমাই ২২

সফ-২৩

৪০০০০০০

জুদ ১৯

শটনম্বভ১৯ 
সফ ২০

সফ-২১  সফ-২২  সফ ২৩
শটনম্বভ
শটনম্বভ
২১
২২

সনব্রুয়াশভ২০
সফ-২০

--

--

--

--

--

--

অনক্টাভ২০
দনপম্বভ২০

--

---

--

---

--

--

---

--

-----------------

জুদ-২২

------

সনন্ফম্বভ২২

------

শটনম্বভ
২১

------------

সনব্রুয়াশভ
২২
সফ ১৯
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ওফবসূশঘ
াংভক্ষড

শশদনত বযও
টাঝানই
শদয়শফঢ
আধনটইঝ ভাঔা

প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ,ব্যস্থাধদা
/ ধশভঘামদা ওশফটিভ
পাধশঢ/তস্য, উধনচমা

সচমা
ধব বানয়ভ
শযক্ষাওফবওঢবা
এাং
অন্যান্য অাংযীচনদভ চন্য
অশলঢওভড
প্রশযক্ষড
সওা ব
ওফবসূশঘভ উধবৃশি শঢভড
ব্যস্থানও
ব্যাাংও
সণনওG2P
System-এ রূধান্তভ
ওভা

ধশভফানধভ
এওও

শপশিঙনভ
ম্ভাব্য নম

ঐ

------

১ফ র ব
১৮-১৯
স
সনন্ফম্বভ
১৯

ঙভয়াভী ওফবসূশঘভ মক্ষয
২য় র ব
৩য় র ব
৪ণ ব র ব
১৯-২০
২০-২১
২১-২২
সনব্রুয়াশভ সনব্রুয়াশভ সনব্রুয়াশভ



সনন্ফম্বভ সনন্ফম্বভ সনন্ফম্বভ
২০
২১
২২

৩০৪

১৯৬

৫ফ র ব
২২২৩
সনব্রুয়াশভ

সন্ফম্বভ২
৩

-------প্রশযক্ষড
ধশভঘামদা

G2P
System
এভ উধনবাকী
ওনভ ওফবসূশঘভ
MIS নঢশভ
ওভা

াংখ্যা

--

---

-------

--

ঢাশভঔ

জুদ-২০

---

-

১০. ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ প্রঢযাশযঢ প্রপা
শরয়

প্রঢযাশযঢ প্রপা

ওফবাংস্থাদ

এওটি সুন্দ্ভ  তক্ষ ওফবাংস্থানদভ চন্য প্রনয়াচদ লয় গুডকঢ ফাদম্পন্ন শযক্ষা  তক্ষঢা।
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ সতনযভ কভী, দুস্থ  শধশঙনয় ধো চদনকাষ্ঠীভ শযক্ষাণীনতভ ফােশফও
শযক্ষা ম্পন্ন ওভা এাং এও তক্ষ েফ াচানভ প্রননয ালায্য ওভন।এই ওফবসূশঘ ভাশভ ঙােঙােীনতভ ফােশফও শযক্ষাঘনক্র থনভ ভাঔনঢ এাং ম্পূড ব ওভনঢ ালায্য ওভন।

শযশু  দাভী উন্নয়দ

তাশভদ্র্য দূভীওভড
আঞ্চশমও নরম্য

এই উধবৃশি ওফবসূশঘভ ওাভনডই াাংমানতনয ঢবফানদ ফােশফও শযক্ষায় ঙােী পশঢবভ লাভ ঙাে
পশঢব লানভভ সঘনয় সশয। ১৯৯০ ানম ফােশফও শযক্ষায় ঙােী পশঢবভ লাভ সবঔানদ শঙম ফাে
১৪% ঢা ২০০৪ ানম ৫৩% এ উন্নীঢ লয়। শওন্তু ঢা নে দাভীভা ওফবনক্ষনে এঔনদা দাদা াথা
শধশিভ ম্মুঔীদ লনে। এই ওফবসূশঘ দাভীভ ওফবনক্ষনেভ ধশভশথ শস্তানভ সবফদ ালায্য ওভন
সঢফশদ দাভীভ ক্ষফঢায়নদ লায়ও লন এাং সই ানণ শযশুভ সুভক্ষা  সফথা শওানয ালায্য
ওভন।
উধবৃশি ওফবসূশঘ এওশতনও সবফদ কভী  শধশঙনয় ধো শযক্ষাণীনতভ ফােশফও শযক্ষাঘক্র সযর
ওভাভ শদিয়ঢা সতয় অধভশতনও ফাদম্পন্ন শযক্ষা অশচবঢ লনম ওফবাংস্থানদভ ম্ভাদা াশেনয়
সতয়। ওফবাংস্থানদভ ানণ তাশভদ্র্য দূভীওভনডভ ভাশভ ম্পওব ভনয়নঙ।
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ আঞ্চশমও নরম্য দূভীওভনড ভাশভ প্রপা শস্তাভ ওভন। এই ওফবসূশঘ
উধওাভনপাকী শদ বাঘনদ সতনযভ ধা বঢয এমাওা, ক্ষুদ্র্ নৃ-সকাষ্ঠী, লাে, ঘভ, দ্বীধ  উধকূমীয়
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দূভীওভড

চমায়ু ধশভঢবনদভ
ঝশুঁ ও হ্রান প্রপা

শটশচঝাইনচযনদভ
ফােনফ স্বেঢা
শদশিঢওভড এাং
ব্যাাংও ধশভনরাভ
ব্যয় হ্রাওভড

এমাওাভ শযক্ষাণীনতভ শদ বাঘনদ অগ্রাশথওাভ সতয় এাং র্তঢীয় শমঙ্গ শযক্ষাণীনতভ ১০০ পাক
শদ বাঘনদভ শদিয়ঢা সতয়। ননম শধশঙনয় ধো চদনকাষ্ঠী অণ বাৎ শনযর ঘাশলতা ম্পন্ন
শযক্ষাণীনতভ শনযর সুনবাক সুশথা শতনয় আঞ্চশমও নরম্য দূভীওভনড ভাশভ প্রপা শস্তাভ
ওভনঙ।

ভাশভ প্রনবাচয দয়।

ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ শযক্ষাণীনতভ আনতদধে অনমাইদ এাং অদমাইনদ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ
ধব বানয়ই পূভনডভ ব্যস্থা ভনয়নঙ। আনতদধনেভ গুরুত্ব শনঘদা ওনভ সফাঝ ১০০ দম্বভ প্রতাদ ওনভ
এওটি নঝয়যানভভ ফােনফ স্বয়াংশক্রয়পান উধওাভনপাকী শদ বাঘনদভ ব্যস্থা ভনয়নঙ। ননম
এওশতনও সবফদ স্বেঢা শদশিঢ ওভা লনয়নঙ অন্যশতনও ম্যানুনয়ম ওাচ হ্রা সধনয়নঙ। উধবৃশি
শঢভনডভ সক্ষনে Electronic Fund Transfer (EFT) ধদ্ধশঢ ব্যলানভভ
ফােনফ দ্রুঢ শঢভড  শঢভড ব্যয় (Bank Commission) ােয় ওভা লনয়নঙ।
এনক্ষনে াাংমানতয ব্যাাংনওভ (Electronic Fund Transfer Network )
ব্যলাভ ওভা লয়।

১১. ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ উধওাভনপাকী  শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ শদ বাঘদ প্রশক্রয়া
াথাভডঢঃ সতনযভ বণাবণ ওর্তধব ক্ষ ওর্তও
ব স্বীকৃশঢপ্রাপ্ত ফােশফও  উচ্চফােশফও ধব বানয়ভ ওম স্কুম, ওনমচ 
ফাদ্র্াা এই ওফবসূশঘভ অন্তভুবক্ত লন। ওফবসূশঘভ যঢবানুবায়ী প্রনঢযও শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদনও ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ
শকফ ধশভঘামনওভ ানণ লনবাশকঢা চুশক্তধনে স্বাক্ষভ ওভনঢ লন। শযক্ষাণী শদ বাঘনদভ প্রশক্রয়াটি াাংমানতয
ধশভাংখ্যাদ বুযনভা ২০১৬ ানমভ প্রশঢ ধশভানভভ আয়-ব্যয় চশভনধ (Household Income
Expenditure Survey 2016) ব্যহৃঢ তাশভদ্র্য এাং শধএফটিশপশিও প্রশ্নফামাভ উধভ শপশি ওনভ প্রডীঢ
আনতদ নভনফভ ঢথ্যাশত বাঘাই-াঙাই এভ ফােনফ ম্পন্ন লন।

১১.১ শযক্ষা প্রশঢষ্ঠাদ শদ বাঘদ
এওটি শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ শদনম্ন শড বঢ যঢবামী পূভড ানধনক্ষ ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘনঢ সবাকতাদ ওভনঢ ধাভন সওানদা শদম্ন-ফােশফও, ফােশফও, ওশমশচনয়ঝ স্কুম অণা ১১য-১২য সেশড ম্পন্ন সওানদা ওনমচ সতনযভ
াংশিষ্ট ফােশফও  উচ্চফােশফও শযক্ষা সাট ব লনঢ ধাঞতাদ অনুফশঢ/ স্বীকৃশঢ প্রাপ্ত;
 সওানদা স্কুম ওনমচ বণাবণ ওর্তধব ক্ষ ওর্তও
ব স্বীকৃশঢ প্রাপ্ত এাং ৯ফ-১০ফ সেশড এাং ১১য-১২য সেশড
সঔামাভ অনুফশঢপ্রাপ্ত;
 তাশঔম এাং আশমফ ফাদ্র্াা, বা াাংমানতয ফাদ্র্াা শযক্ষা সাট ব ওর্তও
ব স্বীকৃশঢপ্রাপ্ত;
এাং ৯ফ-১০ফ সেশড এাং ১১য-১২য সেশড সঔামাভ অনুফশঢপ্রাপ্ত;
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 উধনভ শড বঢ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদভল ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ ধশভঘামও ভাভ এওটি লনবাশকঢাভমও
চুশক্তধে স্বাক্ষনভ ম্মঢ আনঙ বানঢ উধবৃশি  অন্যান্য সুনবাক সুশথা প্রাশপ্তভ চন্য ভওাভ  প্রশঢষ্ঠানদভ
তাশয়ত্ব ওঢবব্য এাং শশপন্ন যঢবাশত ধামনদভ অঙ্গীওানভভ ওণা শড বঢ আনঙ (লনবাশকঢাভমও চুশক্তধনেভ
নভনফঝ এই ম্যানুনয়নমভ াংমগ্নী-০৭ দ্র্ষ্টব্য)।
 সওানদা প্রশঢষ্ঠানদভ ম্যানদশচাং ওশফটি/কপশদ বাং শট দা ণাওনম লনবাশকঢা চুশক্তধনে পাধশঢভ স্বাক্ষনভভ
স্থনম এাং উধবৃশিভ অন্যান্য ওাকচধনে (প্রনবাচয সক্ষনে) উধনচমা শদ বালী ওফবওঢবা (উধনচমাভ সক্ষনে)
এাং সফনট্রাধশমঝাদ এমাওাভ সক্ষনে াংশিষ্ট সচমা শযক্ষা অশনাভ স্বাক্ষভ ওভনদ।

১১.২ উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ
এই ওফবসূশঘভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ  বাশথও গুরুত্বপূড ব এওটি অোয়। শযক্ষাণী শদ বাঘদ ধদ্ধশঢ এফদপান
শদথ বাভড ওভা লনয়নঙ বানঢ ফানচভ কভী, অনলশমঢ  শধশঙনয় ধো শযক্ষাণীভা ফােশফও শযক্ষাঘক্র সযর ওভাভ
সুনবাক ধায় অন্যশতনও চাঢীয় শযক্ষা দীশঢ ২০১০ এাং সঝওই উন্নয়দ মক্ষযফাো-৪ (SDG (Sustainable
Development Goal) অপীষ্ট মক্ষয অণ বাৎ বণাক্রনফ অন্তভুবশক্তভমও শযক্ষা (Inclusive Education)এাং
দাভী পুরুর ফআশথওাভ (Equal access for all women and men) অচবনদ ফণ ব লয়।

১১.৩ উধবৃশি প্রাশপ্তভ শযক্ষাণীভ সবাগ্যঢা
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ উধওাভনপাকী াথাভডঢঃ শদম্ন-আয় ধশভানভভ শযক্ষাণী এওটি শনযরপান প্রডীঢ
আনতদধনে শযক্ষাণীনতভ প্রতি ঢথ্য এাং স্থাদীয় শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ, উধনচমা এাং সফনট্রাধশমঝাদ এমাওাভ ধব বানয়
কঠিঢ ওশফটিভ ফােনফ বাঘাই াঙাই এাং  বনযর প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা ট্রাস্ট অশননভ এফআইএ সনম এওটি
নঝয়যানভভ ফােনফ শটশচঝাম ধদ্ধশঢনঢ শদ বাশঘঢ লন। ঢন র্তঢীয় শমঙ্গ, যাভীশভও প্রশঢন্ধী, প্রাক্তদ
শঙঝফলনম অশস্থঢ শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদভ ওম শযক্ষাণী এই ওফবসূশঘভ আঢায় আন।

১১.৪ উধবৃশি প্রাশপ্ত অব্যালঢ ভাঔাভ চন্য শযক্ষাণীভ সবাগ্যঢা
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ সওানদা শমঙ্গশপশিও ওফবসূশঘ দয়। এই ওফবসূশঘভ চন্য শদ বাশঘঢ ওম শযক্ষাণীই শদনম্ন
শড বঢ যঢবাশত ধামদ ানধনক্ষ ফােশফও শযক্ষাঘক্র ফাশপ্ত দা লয়া ধব বন্ত ফাশও উধবৃশি, টিউযদ শন, ই ক্রয়
াত অণ ব, ধভীক্ষাভ শন ল অন্যান্য আশণ বও সুশথাশত সধনঢ ণাওন যঢওভা ৭৫ পাক প্রাশঢষ্ঠাশদও ওফবশতন উধশস্থঢ ণাওনঢ লন;
 াশর বও এাং অথ ব-াশর বও ধভীক্ষায় ন্যযদঢফ যঢওভা ৪৫ পাক দম্বভ সধনঢ লন;
 অশাশলঢ ণাওনঢ লন;
10
 ভওাশভ সওানদা উৎ সণনও উধবৃশি অণা অশপপাও ওর্তও
ব শযক্ষাপাঢা গ্রলড দা ওভা।

10

গমিাবৃশিপ্রাপ্ত শলক্ষার্থীগে দাশরদ্রয ূচলকর আওতাে শিবিাশচত ল তালদর উিবৃশি প্রদালির গক্ষলে অলযাগয
শবলবচিা করা যালবিা।
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উধনভাক্ত যঢবামী ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ প্রনঢযও শযক্ষাণীভ ঢথ্য ব্যস্থাধদা ধদ্ধশঢনঢ (Management
Information System) অন্তভুবক্ত ণাওন প্রনঢযও শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ ঢা ফয় লামদাকাত ওনভ ভাঔন এাং
উধবৃশিভ সধ-সভাম নঢশভ ওভাভ ফয় এ ঢনথ্যভ উধভ শপশি ওনভই এওচদ শযক্ষাণীভ উধবৃশি অব্যালঢ ণাওন ওী
দা ঢা শদথ বাশভঢ লন।

১১.৫ উধওাভনপাকী শদ বাঘদ সওৌযম  ধদ্ধশঢ
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ শধএফটি (Proxy Means Testing)  তাশভদ্র্য শপশিও শফে ধদ্ধশঢভ ফােনফ
উধবৃশি প্রাশপ্তভ চন্য শযক্ষাণী শদ বাঘদ ওনভ। উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘনদভ সক্ষনে াাংমানতয ধশভাংখ্যাদ
বুযনভাভ ২০১৬ ানম Household Income Expenditure Survey-সঢ ব্যহৃঢ প্রশ্নফামাভ উধভ শপশি
ওনভ ৪৫টি প্রশ্ন ম্বশমঢ আনতদধনেভ এওটি নভনফঝ নঢশভ ওভা লনয়নঙ। এই আনতদ নভফটি অদমাইদ 
অনমাইনদ ওম শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদই ধায়া বান। শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ আনতদ ওভনঢ ইচ্ছুও ওম শযক্ষাণীনও
অদমাইদ/অনমাইনদ নভফটি ভভাল ওনভ ঠিও ঢথ্যল নভফটি বণাবণপান পূভড ওভাভ চন্য বুশছনয়
মনদ। সওানদা শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদ নদুযশঢও াংনবাক দা ণাওনম প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ/উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা
অশন/সচমা শযক্ষা অশন আনতদধনেভ ভৄশদ্র্ঢ াংকভড াংগ্রল ওনভ শযক্ষাণীনতভ ফনে শঢভনডভ ব্যস্থা
শদনদ।
আনতদধে পূভনডভ ফয় বানঢ ঠিও ঢথ্যাশত আনতদধনে প্রশঢনশমঢ লয় প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ এাং সেশডশযক্ষও
া বক্ষশডও শযক্ষাণীনতভ লনবাশকঢা  ধশভীক্ষড ওভনদ। আনতদধনেভ ঠিওঢা বাঘাই ওনভ প্রশঢষ্ঠাদ
ধব বানয়ভ আনতদধে বাঘাই-াঙাই ওশফটি ঠিওঢা ম্বনন্ধ প্রঢযয়দধে প্রতাদ ওভনদ। আনতদধনেভ ঢথ্যাশতভ
ঠিওঢা বাঘাই াঙাই  ঢথ্যাশতভ নথঢা ম্বনন্ধ শদনম্ন শড বঢ ৪টি ওশফটি ওাচ ওভন প্রশঢষ্ঠাদ ধব বানয় আনতদধে বাঘাই-াঙাই ওশফটি (সফনট্রা এমাওাভ চন্য কঠিঢ
ওশফটিল সফাঝ ২টি) 
 উধবৃশি ম্বন্ধীয় উধনচমা  সচমা তভ (সধৌভ এমাওা)/সফনট্রা এমাওাভ উধনতষ্টা
ওশফটি
ফাঞধব বানয়ভ এই ঘাভ ওশফটি আনতদধে াংগ্রল, বাঘাই-াঙাই ঢথ্যাশতভ ঠিওঢা শদরূধনড প্রনয়াচনদ
আনতদওাভীভ ঢাশে ধশভতযবদ ওনভ ঢথ্যাশতভ ঠিওঢা ম্বনন্ধ শদশিঢ লনদ। ঢথ্যাশত শদশিঢ লাভ ধভ
প্রশঢষ্ঠাদপ্রথাদ প্রশঢষ্ঠাদ ধব বানয়ই উধবৃশিভ চন্য সুশদশত বষ্ট নঝয়যানভ অদমাইনদ টাঝা এশি ম্পন্নওভঢঃ ওম
টাঝা অদমাইনদই উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ ভাভ সপ্রভড ওভনদ। উধনচমা/ণাদা ফােশফও
শযক্ষা অশনাভ নঝয়যানভ স্বয়াংশক্রয়পান প্রস্তুঢকৃঢ আনতদওাভীনতভ ঢাশমওাভ ঢথ্যাশত অনুনফাতনদভ চন্য
উধনচমা/সফনট্রা এমাওাভ উধনতষ্টা ওশফটিনঢ সধয ওভনদ। শড বঢ ওশফটিভনলভ প্রনয়াচদীয় অনুনফাতনদভ ধভ
ওশফটিভ ওাব বশভডী াংশিষ্ট প্রশঢষ্ঠাদ  উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনন াংভক্ষড ওভনঢ লন এাং
প্রস্তুঢকৃঢ আনতদওাভীনতভ ঢাশমওাভ ঢথ্যাশত অদমাইনদ ভাশভ প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট-এভ
অনুনফাতনদভ চন্য এাং এভ ধাযাধাশয ফােশফও  উচ্চশযক্ষা অশথতপ্তভ/ফাদ্র্াা শযক্ষা অশথতপ্তনভভ ইএফআইএ
সম  ব্যাদনইনচ ঢথ্য াংভক্ষনডভ চন্য সপ্রভড ওভনদ। প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা ট্রাস্ট অশন আনতদধনেভ ঢথ্যাশতভ
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গুরুত্ব অনুবায়ী ১০০ দম্বভ ন্টদ ওভনদ এাং নঝয়যানভ টাঝা প্রশক্রয়াওভনডভ ফােনফ উধবৃশি প্রাশপ্তভ চন্য
শযক্ষাণী শদ বাঘদ ওভনদ।

১১.৬ উধবৃশিভ আনতদ প্রশক্রয়া
এওটি শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদভ ৬ষ্ঠ  ১১য সেশডনঢ পশঢবকৃঢ শযক্ষাণীভাই শুদৄ উধবৃশি প্রাশপ্তভ চন্য আনতদ ওভনঢ
ধাভন। ঢন উধবৃশিভ আঢা শলভূবঢ সওানদা শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ সণনও ৮ফ সেশডভ ফাধদী ধভীক্ষায় উিীড ব লনয়
সওানদা শযক্ষাণী বশত ৯ফ সেশডনঢ পশঢব লনয় ণানও ঢন ঐ শযক্ষাণী আনতদ ওভাভ সবাগ্য লন। াথাভডঢঃ
দতুদ শযক্ষাণী পশঢবভ ফান (৬ষ্ঠ  ৯ফ সেশডভ চন্য চানুয়াশভ এাং ১১য সেশডভ চন্য জুমাই ফান) প্রশঢষ্ঠাদপ্রথাদ
আনতদ ওভনঢ ইচ্ছুও শযক্ষাণীভ প্রনঢযওনও অদমাইনদ (প্রনবাচয সক্ষনে) অনমাইনদ আনতদধে শঢভড ওভনদ।
ঢন সওানদা শযক্ষাণীনও আনতদ ওভনঢ উৎাশলঢ া শদরুৎাশলঢ ওভা বান দা। আনতদওাভীভা সেশডশযক্ষনওভ
ভাশভ ঢোথানদ সণনও আনতদধনেভ ওম ঢথ্য প্রতাদ ওভন।
প্রশঢ চানুয়াশভ /জুমাই ফানভ ৩য় প্তানল আনতদধে পূভনডভ প্রণফ সযদ ন। সেশড শযক্ষও আনতদওাভী
প্রনঢযও শযক্ষাণীনও আনতদধে পূভনডভ শদয়ফামী পাম ওনভ বুশছনয় মনদ এাং ঢথ্যাশতভ ঠিওঢা বাঘাই
ওনভ সতঔনদ। অম্পূড ব  ঠিও দয় এফদ ঢথ্যাশতভ আনতদধে ভাশভ াশঢম নম কণ্য লন-এ শরয়টি পাম
ওনভ শযক্ষাণীনতভনও বুশছনয় মনদ।
শযক্ষাণী ওর্তও
ব আনতদধে পূভনডভ ধভ সেশড শযক্ষও ওম আনতদধে ধব বানমাঘদা ওভনদ এাং সওানদা ভুম
ঢথ্য ধশভমশক্ষঢ লনম ধভঢী ২ ওফবশতনভ ফনে াংনযাথনদভ প্রনয়াচদীয় ব্যস্থা গ্রলড ওভনদ।
প্রণফ সযনদ বশত সওানদা শযক্ষাণী সওানদা ওাভনড অনুধশস্থঢ ণানওদ এাং সেশড শযক্ষও বশত ফনদ ওনভদ সব এই
অনুধশস্থঢ শযক্ষাণী/ শযক্ষাণীভা উধবৃশি প্রাশপ্তভ চন্য আনতদ ওভাভ সবাগ্য ঢালনম শঢশদ সনব্রুয়াশভ/আকস্ট ফানভ
প্রণফ প্তানলভ সুশথাচদও শতনদ শদ্বঢীয় সযনদভ আনয়াচদ ওভনদ এাং এওইপান শযক্ষাণীনতভ আনতদধে
পূভড প্রশক্রয়ায় ভাশভ লনবাশকঢা ওভনদ। এই শদ্বঢীয় সযনদভ ধভ আভ সওানদা শযক্ষাণীনও আনতদধে
পূভনডভ সুনবাক সতয়া বানদা। এ শরয়টি পূন বই ওম শযক্ষাণীনতভ শমশঔঢ সদাটিনযভ ফােনফ চাশদনয় শতনঢ লন।
আনতদধে পূভনডভ শদ্বঢীয় সযদ সযর লয়াভ ধভ সেশডশযক্ষও ওম আনতদধে ধব বানমাঘদা ওভনদ এাং
আনতদধনেভ ঢথ্যাশতনঢ সওানদা অাংকশঢ ণাওনম ঢা দূভ ওভাভ বণাবণ ব্যস্থা শদনদ। সেশড শযক্ষও
সনব্রুয়াশভ/জুমাই ফানভ প্রণফ প্তানলভ সযর ওাব বশতনভ ফনে ওম আনতদধে প্রশঢষ্ঠাদপ্রথানদভ ওানঙ লস্তান্তভ
ওভনদ। উনেখ্য আনতদধনেভ ঢনথ্যভ চন্য প্রশঢষ্ঠাদপ্রথাদ  সেশডশযক্ষও তায়ী ণাওনদ।
প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ সনব্রুয়াশভ /আকস্ট-এভ র্তঢীয় প্তনলভ ১ফ অণা ২য় ওফবশতন প্রাশঢষ্ঠাশদও ধব বানয়ভ ওশফটিভ পা
আহ্বাদ ওভনদ এাং ওম আনতদধে ওশফটিভ পায় উধস্থাধদ ওভনদ এাং সবাগ্য  অনবাগ্য আনতদওাভীভ
ঢাশমওা ব্যাখ্যাল ওশফটিভ তস্যনতভ ওানঙ তুনম থভনদ। উনেখ্য ওশফটি শুদৄ আনতদধনেভ ঢথ্যাশতভ ঠিওঢা
বাঘাই এভ ফােনফ সবাগ্য অনবাগ্য আনতদওাভী শদ বাঘদ ওভনদ। উধবৃশি প্রাশপ্তভ সবাগ্য অনবাগ্য আনতদওাভী
প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা ট্রাস্ট অশননভ ফােনফ নঝয়যানভভ ালানয্য শটশচঝাম ধদ্ধশঢনঢ স্বয়াংশক্রয়পান শদ বাশঘঢ
লন।
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১২.টাঝা এশি  এফআইএ (Management Informent System-MIS) নঢশভ
পূন বই উনেঔ ওভা লনয়নঙ সব, প্রশঢষ্ঠাদপ্রথাদ প্রশঢ শটনম্বভ / জুদ ফান প্রনয়াচদীয় াংখ্যও আনতদধে
প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট  ফােশফও  উচ্চ শযক্ষা অশথতপ্তভ/ফাদ্র্াা শযক্ষা অশথতপ্তনভভ নয়াইঝ সণনও
টাউদনমাট ওনভ শযক্ষাণীনতভ ফনে শঢভড ওভনদ (আনতদধে াংমগ্নী-১) সব ফস্ত গ্রাফীড এমাওাভ
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদভনল আনতদধে নয়াইঝ সণনও টাউদনমাট ওভাভ সুশথা সদই সই শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ
উধনচমা ফােশফও শযক্ষা অশন সণনও আনতদধনেভ প্রনয়াচদীয় াংখ্যও শপ্রন্ট ওশধ াংগ্রল ওনভ শযক্ষাণীনতভ
ফনে শঢভড ওভনদ। শযক্ষাণীনতভ পূভডকৃঢ আনতদধনেভ ঢথ্যাশত প্রশঢষ্ঠাদপ্রথাদ অদমাইনদ সুশদ বশতষ্ট
নঝয়যানভ এশিভ প্রনয়াচদীয় ব্যস্থা শদনদ এাং ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ এফআইএ আধনটঝ ওভনদ।

১২.১ আনতদওাভীভ আইশট দম্বভ (Identification Number)
আনতদধনেভ ঢথ্যাশত াংশিষ্ট নঝয়যানভ এশি ম্পন্ন লয়াভ ানণ ানণই প্রনঢযও আনতদওাভীভ চন্
শদন্ধদ দম্বভ Applicant ID শলান শলান ব্যহৃঢ লন। আনতদওাভীভ দাফ ঠিওাদা ম্বশমঢ এই ধশভশঘশঢ
দম্বনভভ এওটি শপ্রন্ট ওশধ প্রশঢ আনতদওাভীনও ভভাল ওভনঢ লন এাং আনতদওাভী ঢা বণাবণপান াংভক্ষড
ওভন। এই শপ্রন্টওশধই আনতনদভ প্রাশপ্তস্বীওাভ ধে শলান কণ্য লন এাং পশষ্যনঢ সবনওানদা প্রনয়াচনদ
আনতদওাভীনও ঢা উধস্থাধদ ওভনঢ লন (প্রাশপ্তস্বীওাভ ধনেভ দভৄদা াংমাক-3)।

১২.২ টাঝা অদমাইনদ সপ্রভড
আনতদধেভল প্রাশঢষ্ঠাশদও ধব বানয়ভ বাঘাই াঙাই ওশফটিভ অনুনফাতনদভ ধভ আনতদধনেভ টাঝা অদমাইনদ
এশি ম্পন্ন ওভনঢ লন ধভঢীনঢ প্রশঢষ্ঠাদপ্রথাদ ঢা অদমাইনদই ওশফটিভ ওাব বশভডীল াংশিষ্ট
উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ ভাভ সপ্রভড ওভনদ। ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ টাঝা ব্যস্থাধদা 
প্রযাশদও ওাব বক্রনফভ এওটি প্রাল শঘে শদম্নরুধ-

১২.৩ টাঝা ব্যস্থাধদা  প্রযাশদও ওানচভ প্রাল শঘে

প্রালশঘে ধশভঢবনদভ ওাচ ঘমফাদ ভনয়নঙ। ধশভঢবদ ানধনক্ষ াংনবাচদ ওভা লন।
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১২.৪ উধনচমা/সফনট্রাধশমঝাদ এমাওাভ উধনতষ্টা ওশফটিভ অনুনফাতদ
উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ প্রশঢ ঙভ ফাঘ ব / আকস্ট-এভ ১ফ প্তানল শড বঢ ওশফটিভ পা আহ্বানদভ
প্রনয়াচদীয় ব্যস্থা শদনদ এাং অদমাইনদ প্রাপ্ত আনতদধেভল প্রশঢষ্ঠাদশপশিও সবাগ্য অনবাগ্য আনতদওাভীভ
ঢাশমওাল ওশফটিভ পায় উধস্থাধদ ওভনদ। উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ ওশফটিভ ওভডীয় ম্পনওব
তস্যনতভ প্রনয়াচদীয় ব্যাখ্যা শতনদ।
উধনতষ্টা ওশফটি পুদভায় আনতদধনেভ ঢথ্যাশত বাঘাই-াঙাই ওভনঢ ধাভনদ এাং প্রনয়াচনদ সবাগ্য-অনবাগ্য
ঢাশমওা পুদশ বনঘদা ওভনঢ ধাভন। ঢন এভ ফণ বনদ ওাব বশভডীনঢ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ণাওনঢ লন। এঔানদ উনেখ্য
সব, ওশফটি আনতদধনেভ ঢথ্যাশত বাঘাইনয়ভ প্রনয়াচনদ আনতদওাভীভ অশপপানওভ ঢাশে ধশভতযবদ ওভনঢ
ধাভন। ঢন উধনচমা/সফনট্রা উধনতষ্টা ওশফটি দতুদ ওনভ সওানদা আনতদ অন্তভুবক্ত ওভনঢ ধাভনদা।
উধনতষ্টা ওশফটিভ বাঘাই-াঙাই  অনুনফাতনদভ ধভ উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ প্রশঢষ্ঠাদ-য়াভী
সবাগ্য-অনবাগ্য আনতদওাভীভ ঢাশমওাল ওাব বশভডী প্রস্তুঢ ওভনদ এাং ওশফটিভ ওম তস্যনও
ওাব বশভডীভ অনুশমশধ প্রতাদ ওভনদ। উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ ওাব বশভডী স্ব-স্ব তপ্তনভ
াংভক্ষড ওভনদ এাং ঢাশমওা অদমাইনদই প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট ভাভ অনুনফাতনদভ চন্য সপ্রভড
ওভনদ।

১৩. ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ উধবৃশিভ লাভ
অণ ব ফন্ত্রডামনয়ভ অণ বশপাক এভ স্মাভও দাং ০৭-০০-০০০০-১০২-২০-০০৫-১৯-৪৯৯; ঢাশভঔ ৩০ জুদ ২০১৯ শি.
ভনম ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ শশপন্ন সেশডভ শযক্ষাণীভ চন্য শথ বঢ লানভ উধবৃশিভ লাভ অনুনফাতদ ওনভ, বা
২০২০ ানমভ চানুয়াশভ ফা সণনও ওাব বওভ লনয়নঙ।
সেশড
৬ষ্ঠ
৭ফ
৮ফ
৯ফ
১০ফ
১১য শজ্ঞাদ
১১য অন্যান্য
১২য শজ্ঞাদ
১২য অন্যান্য

অণ ব শপাক ওর্তও
ব অনুনফাশতঢ লাভ
উধবৃশি
টিউযদ শন ধভীক্ষাভ শন 
ই ক্রয়
২০০
৩৫
---২০০
৩৫
----২৫০
৩৫
----৩০০
৫০
-----৩০০
৫০
১০০০
৪০০
৮০
১৫০০
৪০০
৬৫
১০০০
৪০০
৮০
১৫০০
৪০০
৬৫
১২০০
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শযক্ষাণী প্রশঢ
াৎশভও ব্যয়
২৮২০
২৮২০
৩৪২০
৪২০০
৫২০০
৭২৬০
৬৫৮০
৭২৬০
৬৭৮০

ফন্তব্য
২০১৯-২০ অণ বঙভ
সণনও ওাব বওভ

পূ বঢী প্রওেভনলভ
উধবৃশি/ টিউযদ শন
এভ লাভ জুদ ২০১৯
ধব বন্ত ওাব বওভ ণাওন

ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ দীশঢফামা অনুবায়ী উধবৃশি উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ নঝয়যানভভ ফােনফ
শটশচঝাম ধদ্ধশঢনঢ স্বয়াংশক্রয়পান শদ বাশঘঢ লন ঢন ঢা সওানদাক্রনফই াভা সতনযভ ফােশফও ধব বানয়ভ সফাঝ
পশঢবকৃঢ শযক্ষাণীভ যঢওভা ৩০ পানকভ ওফ লন দা। আনভা উনেখ্য সব ২০৩০ ানমভ ফনে Sustainable
Development Goal (SDG-4) অচবনদভ মনক্ষয ভওাভ ২০২০ শযক্ষার ব সণনও ধব বায়ক্রনফ ওম ফােশফও
ধব বানয়ভ শযক্ষাণীভ টিউযদ শন াংশিষ্ট শযক্ষা প্রশঢষ্ঠাদনও ধশভনযাথ ওভন।

১৪.টাঝা প্রশক্রয়াওভড
পূন বই উনেঔ ওভা লনয়নঙ সব ফশিঢ উধবৃশিভ ওম ওাব বক্রফ নঝয়যাভ এশিনওযনদভ ফােনফ শটশচঝাম
ধদ্ধশঢনঢ স্বয়াংশক্রয়পান ধশভঘাশমঢ লন। ননম শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ ধব বায় সণনওই ওম টাঝা শদথ বাশভঢ নঝয়যাভ
এশিনওযনদ প্রনয়াচদীয় টাঝা এশি শতনঢ লন। উনেখ্য শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ ঢবফাদ চদম ওাঞানফা অনুবায়ী প্রনঢযও
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদই এওচদ আইশটি শযক্ষও ভনয়নঙ। ঢদুধশভ টাঝা এশি সুঘারুরূনধ ম্পন্ন ওভাভ স্বানণ ব
উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ ক্ষফঢা অনুবায়ী উধনচমা/ণাদাভ ওম ফােশফও
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদনও ওনয়ওটি ক্লাস্টানভ (৪/৫টি ওনভ) পাক ওভনঢ ধানভদ এাং ঢানতভ ফনে ক্ষফঢাভ শঘানভ
অগ্রকণ্য প্রশঢষ্ঠাদনও আতযব প্রশঢষ্ঠাদ শলান সখারডা শতনয় টাঝা এশি অশপজ্ঞঢা আতাদ-প্রতাদ ওভনঢ ধানভ। এভ
পূন ব অশ্যই উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ ওম শযক্ষা-প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদনও শদনয় টাঝা এশিভ শরনয়
ম্যও অশলঢওভড পা ওভনদ। টাঝা এশি সযর লয়াভ ধভ ওম প্রশঢষ্ঠাদপ্রথাদ অদমাইনদ টাঝা এাং ওম
আনতদওাভীভ চূোন্ত ঢাশমওা, অগ্রকাফীধেল শনযর ালও ফাভনঢ উধনচমা ফােশফও/ণাদা ফােশফও শযক্ষা
অশনাভ ভাভ সপ্রভড ওভনদ। উনেখ্য ভম আনতদধেভল প্রশঢষ্ঠাদ ধব বানয় াংভশক্ষঢ ণাওন বানঢ উর্ধ্বঢদ
ওর্তধব ক্ষ সবনওানদা ফয় প্রনয়াচনদ ধশভতযবদ  ধশভীক্ষড ওভনঢ ধানভদ। প্রশঢষ্ঠাদ ধব বানয় এ ওাচ ৩০ ফাঘ ব এভ
ফনে ম্পন্ন ওভনঢ লন। অধভশতনও উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ অদমাইনদ টাঝা প্রাশপ্তভ ধভ
উধনচমা/সফনট্রাধশমঝাদ এমাওাভ উধনতষ্টা ওশফটিভ পা আলাদ, পুদভায় প্রনয়াচদীয় বাঘাই াঙাই, অশপনবাক
শদষ্পশিওভডল াফশগ্রও ওাচ সযর ওনভ ৭ এশপ্রনমভ ফনে অদমাইনদ ব্যস্থাধদা ধশভঘামও, প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা
লায়ঢা ট্রাস্ট; ইএফআইএ সম, ফােশফও  উচ্চশযক্ষা অশথতপ্তভ/ফাদ্র্াা শযক্ষা অশথতপ্তভ  ব্যাদনইচ ভাভ
সপ্রভড ওভনদ।

১৫. সওন্দ্রীয় টাঝা ব্যস্থাধদা ধদ্ধশঢ
ওম উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশন সণনও অদমাইনদ টাঝা প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট-এ আাভ
ধভ প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট উধবৃশি উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘনদভ চন্য এওটি দম্বভ শদথ বাভড ওনভ
নঝয়ানভভ ফােনফ স্বয়াংশক্রয়পান উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘনদভ ওাচ ম্পন্ন ওভনদ। এঔানদ উনেখ্য সব,
আনতদওাভী শযক্ষাণীনতভ আনতদধনে প্রতি ঢথ্যাশতভ গুরুত্ব শনঘদা ওনভ সফাঝ ১০০ দম্বনভভ এওটি ভল্যায়দ
নভনফঝ নঢশভ ওভা লন এাং অনুনফাশতঢ দম্বনভভ শপশিনঢ নঝয়যানভভ ফােনফ স্বয়াংশক্রয়পান উধবৃশিভ চন্য
শযক্ষাণী শদ বাশঘঢ লন। এঔানদ আনভা উনেখ্য সব, শযক্ষাণী শদ বাঘনদভ চন্য অনুনফাশতঢ দম্বভ বাই সলাও দা সওদ
উধওাভনপাকী শযক্ষাণীভ াংখ্যা াভানতনযভ ফােশফও শযক্ষাঘনক্র সফাঝ পশঢবকৃঢ শযক্ষাণীভ যঢওভা ৩০ পানকভ
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ওফ লনদা। উধবৃশিভ চন্য ৬ষ্ঠ  ৯ফ সেশডভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ প্রশক্রয়া প্রশঢঙভ ৩০ এশপ্রনমভ
ফনে এাং ১১য সেশডভ শযক্ষাণী শদ বাঘদ প্রশক্রয়া ৩০ সনন্ফম্বনভভ ফনে ম্পন্ন ওভনঢ লন।
সওন্দ্রীয়পান টাঝা আধনটঝ, টাঝা ব্যস্থাধদা  টাঝাভ শদভাধিা শথাদ এাং ভওাশভ সওারাকাভ সণনও ভাশভ
উধওাভনপাকীভ/অশপপানওভ ওানঙ অদমাইদ ব্যাাংও শলান/সফাাইম ব্যাাংও শলান অণ ব সপ্রভনডভ চন্য অণ ব
ফন্ত্রডামনয়ভ অণ ব শপানকভ SPFMSP (Strengthening Public Finance Management for
Social Protection)প্রওে ওম থভনদভ ওাশভকশভ লনবাশকঢা প্রতাদ ওভন। এফদশও উধবৃশি ওফবসূশঘভ
ওম টাঝানই এভ শদভাধিা  সুষ্ঠু াংভক্ষনডভ চন্য াাংমানতয ওশম্পউঝাভ ওাউশন্পনমভ াপবানভ ঢা াংভক্ষনডভ
ব্যস্থা ওভা লনয়নঙ।

১৬. উধবৃশি শঢভড ধদ্ধশঢ
নঝয়যানভভ ফােনফ স্বয়াংশক্রয়পান উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শদ বাঘদ প্রশক্রয়া সযর লয়াভ ানণ ানণই শদ বাশঘঢ
উধওাভনপাকী শযক্ষাণীনতভ ঢাশমওা শনস্টফ সণনওই টাউদনমাট ওভা বান এাং সব ফস্ত শদ বাশঘঢ শযক্ষাণী
অশপপানওভ সফাাইম সনাদ দম্বভ, অদমাইদ ব্যাাংও শলা দম্বভ অণা অদমাইদ সফাাইম ব্যাাংও শলা দম্বভ
(সবফদ শওায, শযভওযায, ভনওঝ ইঢযাশত) প্রতাদ ওনভশদ ঢানতভ ঢাশমওা স্বয়াংশক্রয়পান প্রস্তুঢ লন এাং
ধভঢী ৭ শতনদভ ফনে াংনযাথনদভ সুনবাক শতনঢ লন।
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ উধবৃশি ঘালু ভাঔাভ যঢবানুবায়ী উধওাভনপাকী শযক্ষাণীভ কঢ ৬ ফানভ ক্লান কে
উধশস্থশঢ, ঝাফব ধভীক্ষায় অশচবঢ কে দম্বভ, নাশলও অস্থা প্রভৃশঢ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ ধব বায় সণনওই গ্যানচঝ, ট্যা,
ল্যাধঝধ, সটকঝধ ওশম্পউঝানভভ ফােনফই টাঝা এশিভ ব্যস্থা ণাওন।
উধনভ শড বঢ যঢবামী শনঘদায় এনদ উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ ঢানতভ াংশিষ্ট এমাওাভ ওম
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণীনতভ ঢাশমওা প্রস্তুঢ ওনভ অনুনফাতনদভ চন্য প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা
ট্রাস্ট ভাভ অদমাইনদ সপ্রভড ওভনদ। উধনচমা/সফনট্রা এমাওা সণনও প্রাপ্ত শঢভড ঢাশমওা এশধশএফইউ
[(SPBMU MIS) Management Information System of Social Protection Budget
Management Unit]-এভ এফআইএ-এভ ফােনফ স্বয়াংশক্রয়পান বাঘাইপূ বও প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা

ট্রাস্ট ওর্তও
ব অনুনফাশতঢ লয়াভ ানণ ানণই ঢা আইা++[(ibas++) Integrated Budget and
Accounting System] এ বান। ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ আয়দ-ব্যয়দ ওফবওঢবা (Drawing and
Disbursing Officer) শম প্রস্তুঢ ওনভ ধানযভ চন্য প্রথাদ শলাভক্ষড ওফবওঢবা শযক্ষা ফন্ত্রডাময় ভাভ
সপ্রভড ওভনদ। প্রথাদ শলাভক্ষড ওফবওঢবা প্রনয়াচদীয় অশটঝ ম্পন্ন সযনর শমটি ধায ওভনদ এাং আইানভ
ফােনফ ইনমক্ট্রশদও নান্ড ট্রাদস্ফাভ (Electronic Fund Transfer) নঢশভ ওনভ শঢভনডভ চন্য াাংমানতয
ব্যাাংনও সপ্রভড ওভনদ। াাংমানতয ব্যাাংও ইএনটি সদঝয়ানওবভ ফােনফ উধওাভনপাকী শযক্ষাণী / অশপপানওভ
শদথ বাশভঢ অদমাইদ ব্যাাংও শলা /সফাাইম ব্যাাংও শলান অণ ব সপ্রভড ওভনদ।

১৬.১ শচ টু শধ ধদ্ধশঢনঢ শযক্ষাণীনতভ ফনে অণ ব শঢভনডভ এওটি প্রাল শঘে।
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প্রালশঘে ধশভঢবনদভ ওাচ ঘমফাদ ভনয়নঙ। ধশভঢবদ ানধনক্ষ াংনবাচদ ওভা লন।

১৭. ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ ব্যস্থাধদা
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ ইউশদঝ প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রানস্টভ ব্যস্থাধদা ধশভঘামনওভ অথীনদ এওচদ
ধশভঘামনওভ সদর্তনত্ব ধশভঘাশমঢ  াস্তাশয়ঢ লন। এ ওফবসূশঘ াস্তায়নদভ চন্য পৃণও চদম ম্বশমঢ এওটি
স্বয়াংম্পূড ব ইউশদঝ ইনঢাফনেই কঞদ ওভা লনয়নঙ। উধবৃশিভ ওানচ পূ ব অশপজ্ঞঢা ম্পন্ন ওফবওঢবানতভ এ ইউশদনঝ
ধতায়দ ওভা লনয়নঙ।
প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রানস্টভ এফআইএ সম-এ ওফবসূশঘভ টাঝা ব্যস্থাধদা, প্রশক্রয়াওভড  শনিরনডভ
ওানচ  বাত্মও লনবাশকঢা ওভন। এচন্য এফআইএ সমনও যশক্তযামীওভনডভ প্রনয়াচদীয় উনযাক গ্রলড ওভা
লনয়নঙ।
ফাঞ ধব বানয়ভ আঞ্চশমও ধশভঘামও, উধধশভঘামও, সচমা শযক্ষা অশনাভ, উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা
অশনাভ, উধনচমা/ণাদা এওানটশফও সুধাভপাইচাভ এ ওফবসূশঘ াস্তায়দ, ধশভীক্ষড  ভল্যায়নদভ তাশয়ত্ব ধামদ
ওভনদ। উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ/সচমা শযক্ষা অশনাভ এ ওফবসূশঘ াস্তায়নদ ভখ্য ভূশফওা
ধামদ ওভনদ। এচন্য অশ্য অশঢশভক্ত চদনমভ সওানদা প্রনয়াচদ লনদা।
ফােশফও  উচ্চশযক্ষা শপাক, শযক্ষা ফন্ত্রডাময় এ ওফবসূশঘ সুষ্ঠু  নম াস্তায়নদভ চন্য ঠিও ফনয়
প্রনয়াচদীয় অণ ব অভৄক্ত ওভন।
এ ওফবসূশঘভ নমপ্রসু টাঝা ব্যস্থাধদা  সুভক্ষাভ চন্য এভ ওম টাঝা Social Protection Budget
Management Unit (SPBMU)এভ ফােনফ াাংমানতয ওশম্পউঝাভ ওাউশন্পনমভ (BCC) াপবানভ ভশক্ষঢ
ণাওন।
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এ ওফবসূশঘভ উধবৃশি  অন্যান্য সুশথাশতভ অণ ব G2P ধদ্ধশঢনঢ Electronic Fund Transfer (EFT)
ফােনফ ভাশভ উধওাভনপাকীনতভ অদমাইদ ব্যাাংও শলান সপ্রভনডভ চন্য অণ ব ফন্ত্রডামনয়ভ অণ ব শপানকভ
Strengthening Public Finance Management for Social Protection (SPFMSP)

প্রওে াশ বও লনবাশকঢা প্রতাদ ওভন।

১৮. পূ বঢী প্রওনেভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণীনতভ চন্য ব্যস্থা
পূ বঢী প্রওেভনলভ শযফাদ উধওাভনপাকী শযক্ষাণীনতভ ফনে ৬ষ্ঠ-৯ফ সেশডভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণীভা
স্বয়াংশক্রয়পান ১০ফ সেশড ধব বন্ত এাং ১১য সেশডভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণীভা স্বয়াংশক্রয়পান ১২য সেশড ধব বন্ত এ
ওফবসূশঘনঢ ভেক্ত লন এাং শযক্ষাঘক্র ফাপ্ত দা লয়া ধব বন্ত উধবৃশি ঘালু ভাঔাভ যঢবাশত ধামদ ানধনক্ষ ওফবসূশঘভ
শথ বঢ লানভই উধবৃশি  অন্যান্য সুশথাশত সধনঢ ণাওন।

াংমগ্নীভল
াংমগ্নী-১- উধবৃশিভ চন্য আনতদ নভফ
আনতদওাভীভ ম্প্রশঢ সঢামা ধানধাঝ ব াইনচভ ঙশ

ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ
সনওন্ডাশভ এডুনওযদ সটনপমধনফন্ট সপ্রাগ্রাফ
শযক্ষা ফন্ত্রডাময়
আনতদওাভীভ ব্যশক্তকঢ ঢথ্যাশত
শযক্ষাণীভ ধশভশঘশঢ দম্বভ
চন্শদন্ধদ দত দম্বভ
১

আনতদওাভীভ দাফ:

২

শমঙ্গ

৩

গ্রাফ

৪

চন্ঢাশভঔ:

সঙনম
য়াট ব

সফনয়
ইউশদয়দ

র্তঢীয় শমঙ্গ
সধৌভপা

আনতদওাভীভ শধঢা-ফাঢাভ ঢথ্য:

৫

 ফাঢা
 শধঢা

 চাঢীয় ধশভঘয়ধে দম্বভ
 চাঢীয় ধশভঘয়ধে দম্বভ
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৬

শধঢা-ফাঢাভ অঢবফানদ অশপপানওভ দাফ:

৭

অশপপানওভ ঠিওাদা-

৮

গ্রাফ

ইউশদয়দ সধৌভপা

য়াট ব

উধনচমা

সচমা

সঢাফাভ ধোশুদাভ ঔভঘ সও লদ ওনভদo াা

৯

 চাঢীয় ধশভঘয়ধে দম্বভ

o ফা

o অশপপাও

আনতদওাভী শও াাংমানতনযভ সওানদা ক্ষুদ্র্ নৃ-সকাষ্ঠীভ অন্তভুবক্ত
o লযাঁ

নৃ-সকাষ্ঠীভ দাফ

দা

আনতদওাভী শযক্ষাণী শও ভৄশক্তনবাদ্ধা ধশভানভভ ন্তাদ (ভৄশক্তনবাদ্ধাভ দাশঢ/দাঢদী)
১০

o লযাঁ ( প্রফাডধে আধনমাট ওরুদ)

১১

আনতদওাভীভ অশপপানওভ শযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা-

১২

আনতদওাভীভ অশপপানওভ স্বাফী/স্ত্রীভ শযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা-

১৩

আনতদওাভীভ পূন বভ শযক্ষাভ সমনপমo প্রাণশফও

ভৄশক্তনবাদ্ধাভ দাফ  ম্পওব

o শদম্নফােশফও

১৪

আনতদওাভী শও ভওাশভ সওানদা উৎ সণনও উধবৃশি/শযক্ষাপাঢা ধাদ ?

১৫

আনতদওাভীভ অশপপানওভ সফাাইম সনাদ দম্বভ বাভ ফােনফ
উধবৃশিভ অণ ব শঢভনডভ খনতাঢবা সধনঢ ইচ্ছুও

o ফােশফও

দা

প্রফাডধে
আধনমাট
ওরুদ
লযাঁ দা

স্বাস্থয
১৬

আনতদওাভীভ শও সওানদা যাভীশভও প্রশঢশন্ধঢা আনঙ?

প্রফাডধে
আধনমাট
ওরুদ

১৭

আনতদওাভীভ অশপপানওভ শও সওানদা যাভীশভও প্রশঢশন্ধঢা আনঙ?

প্রফাডধে
আধনমাট
ওরুদ

১৮

আনতদওাভীভ ধশভানভভ সওানদা তস্য শও চন্কঢপান/তীখ বস্থায়ী সভানক ভুকনঙদ ?

প্রফাডধে
আধনমাট
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ওরুদ
১৯

আনতদওাভী শও সওানদা তীখ বস্থায়ী সভানকভ চন্য রনথভ উধভ শদপবভযীম ?

প্রফাডধে
আধনমাট
ওরুদ

২০

আনতদওাভীভ ধশভানভভ সওানদা তস্য শও সওানদা ফাদশও সভানক ভুকনঙদ ?

প্রফাডধে
আধনমাট
ওরুদ

শযক্ষা
২১ আনতদওাভীভ ঢবফাদ শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদভ দাফ

ইআইআইএদ

২২

ঢবফাদ শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদভ ঠিওাদা-

২৩

উধনচমা
ইউশদয়দ
য়াট ব
আনতদওাভীভ পূন বভ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ দাফ (ছনভ ধো শযক্ষাণীভ চন্য প্রনবাচয)

সধৌভপা

সধযা
২৪

শধঢা/ফাঢা/অশপপাও শও সওানদা ঘাকুশভ ওনভদ ?

২৫

আনতদওাভীভ অশপপাও শও গ্রানফ/যলনভ সওানদা ঘাকুশভ ওনভদ ?
o যলভ

o গ্রাফ

২৬

আনতদওাভীভ ফা-াা অণা অশপপানওভ সুশদশত বষ্ট সওানদা ফাশও আনয়ভ উৎ আনঙ?

২৭

ধশভানভভ ওঢ চদ তস্য ঘাকুশভ ওনভদ?

২৮

আনতদওাভীভ অশপপাও সওানদা উৎ সণনও শও সওানদা আয় ওনভদ?
o সতাওাদ

o লাঁ-ভৄভশকভ

o ধশভলদ

o ফৎ ঔাফাভ

o কৃশর

ঔাফাভ

29 আনতদওাভীভ ফা-াা অণা অশপপানওভ ফাশও আয় ওঢ?

o

ধশভাভ
30 আনতদওাভীভ াা-ফা দুচনদই চীশঢ আনঙদ? এওচদ চীশঢ ণাওনম শঢশদ সও?
৩1 আঞাভ ঙনভভ দীনঘ ধশভানভ তস্য াংখ্যা
৩2 আনতদওাভীভ ধশভানভভ ওয়টি খভ আনঙ?
ঢ াশে
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o অন্যান্য

৩3 আনতদওাভী শও শদনম্নভ সওানদা এওটি এমাওায় া ওনভদ?
ধালাে

ঘভ

পূন বভ
এমাওা

লাে

শঙঝফলম

৩4 আনতদওাভীভ াশেনঢ ওয়টি ওক্ষ আনঙ
৩5

াশেনঢ শদুযৎ আনঙ শও দা

o

o

৩6 াশেনঢ ওনক্ষভ ানণ াংভেক্ত ঝয়নমঝ আনঙ শও দা

o

o

৩7 াশেনঢ সঝশমশপযদ আনঙ শও দা

o

o

৩8 ভান্না লয়

o গ্যা

o ওাঞ

o ঔেকুঝা

o সকাভ ঘুঁনঝ

৩9 াশেভ প্রথাদ খনভভ সফনছ ওী শতনয় নঢশভ
o ফাটি

o ফাঘাাং

o শনফন্ট

o ঝাইম

o অন্যান্য

40 াশেভ সতয়াম ওী শতনয় নঢশভ
o ফাটি
৪1

o াঁয

o ওাঞ

o

o ইঝ

াশেভ ঙাত ওী শতনয় নঢশভ
o ঙদ

৪2

o ধাঝওাঠি

o সকামধাঢা

o

o

o ওাঞ

অশপপানওভ ফাশমওাদায় সফাঝ ভূশফভ ধশভফাড (

o আভশশ

/

/

o শচ আই শযঝ

):

অন্যান্য
অশপপানওভ শদনম্নভ সওানদা ওাট ব আনঙ শও?

৪3

o শপশচশট ওাট ব

প্রফাডধে আধনমাট ওরুদ

o শপশচএন ওাট ব

প্রফাডধে আধনমাট ওরুদ

o য়ক পাঢা ওাট ব

প্রফাডধে আধনমাট ওরুদ

o শথা পাঢা ওাট ব

প্রফাডধে আধনমাট ওরুদ

o

প্রফাডধে আধনমাট ওরুদ

অদমাইদ ব্যাাংও/সফাাইম ব্যাাংও শলানভ ঢথ্যাশত
৪4

আনতদওাভীভ অশপপানওভ শদনম্নভ সওানদা শলা ধশভঘামদা ওনভদ শও?
সবনওানদা ঢনযীমভুক্ত ব্যাাংনওভ অদমাইদ শলা
ৃষ্ঠা 37 (৫৫)

সবনওানদা সফাাইম ব্যাাংও শলা

৪5

ব্যাাংনওভ দাফ-

সফাাইম ব্যাাংও অধানভঝনভভ দাফ

যাঔাভ দাফ

শলানভ দাফ-

শলানভ দাফ
শলানভ দম্বভ

শলানভ দম্বভ

ৃষ্ঠা 38 (৫৫)

াংমগ্নী-২
আনতদধনেভ (SAF) প্রশ্নভনলভ শরনয় প্রনয়াচদীয় াংজ্ঞা, স্পষ্টীওভড, ব্যাখ্যা:
প্রনশ্নভ ক্রশফও
াংজ্ঞা, স্পষ্টীওভড, ব্যাখ্য:
আনতদওাভীভ সওানদা আনতদওাভী আশণ বও াংওঝ া অন্য সওানদা সবৌশক্তও ওাভনড বশত ঙশ ভভাল ওভনঢ
দা ধানভ, ঢন শযক্ষা প্রশঢষ্ঠাদ/ম্যানদশচাং ওশফটি ঙশ ভভানলভ সক্ষনে প্রনয়াচদীয় লনবাশকঢা
ঙশ
প্রতাদ ওভনদ।
12

অশপপাও পুরুর লনম ঢাঁভ স্ত্রীভ শযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা এাং অশপপাও দাভী লনম স্বাফীভ শযক্ষাকঢ
সবাগ্যঢা উনেঔ ওভনঢ লন।

14

সফথাবৃশিপ্রাপ্ত শযক্ষাণীভ সক্ষনে সফথাবৃশি ধায় ফনফব উনেঔ ওভনঢ লন।

১৮

ধশভানভভ অন্য সওানদা তস্য মনঢ াা-ফা, পাই-সাদ, তাতা-তাতী, দাদা-দাদী া এফদ
সওানদা তস্যনও বুছানদা লনয়নঙ বানতভ চীদ-বাধনদভ ব্যয় শযক্ষাণীভ াা-ফা া
ব এওীওভড,
অশপপাওনও লদ ওভনঢ লয় (সূে: প্রচাঢনন্ত্রভ ওফবশপাক সৃচদ  পুদকঞদ,
াংভেক্তওভড এাং প্রচাঢনন্ত্রভ ওনফব ওফবঘাভীকনডভ শদনয়াক  ঢালানতভ ওনফবভ যঢবাশম শদথ বাভড
 শদয়ন্ত্রড এাং এঢদ্াংক্রান্ত শযফাদ শথাদাশম াংলঢওভডওনে প্রডীঢ আইদ, ১৪ দনপম্বভ
২০১৮-এভ ৮ফ অোয়, ২২ দাং অনুনেত)।

১৮  ২০

তীখ বনফয়াতী যাভীশভও/ফাদশও সভাক মনঢ সবনওানদা থভনদভ ফাদশও সভাক অণা এফদ
সওানদা সভাক বুছানদা লনয়নঙ, সব সভানকভ চন্য আচীদ শঘশওৎা ওভানঢ লয়, বা ব্যয়হুম,
সবফদ- সশভব্রাম ধামশ, ভকী সভাক, উন্াতদা, হৃতনভাক, ঝাইধ ১ টানয়নটি, ওযান্পাভ,
শওটদীচশদঢ চটিমঢা ইঢযাশত।

১৯

চন্কঢপান তীখ বনফয়াতী সভাক মনঢ এফদ সভাক বুছানদা লনয়নঙ, সব সভানকভ চন্য ব্যয়হুম
শঘশওৎা প্রনয়াচদ, সবফদ-লানঝ ব শঙদ্র্, পানভপ ত্রুটি, ভকী সভাক, থ্যামানশফয়া, ঝাইধ ১ টানয়নটি,
ইঢযাশত।

২৬

সুশদশত বষ্ট ফাশও আনয়ভ উৎ মনঢ এফদ উৎ বুছানদা লনয়নঙ, বা সণনও প্রশঢ ফান অনণ বভ
াংস্থাদ লয়, সবফদ- সওানদা ভওাশভ া সভওাশভ ঘাকুশভ, প্রশঢশষ্ঠঢ সওানদা ব্যা, াশে পাো
ইঢযাশত।

২৮

সূঘনও শড বঢ উৎভল মনঢ ক্ষুদ্র্ ব্যায়ী া স্বে পুশুঁ চভ আয় ঔাঢনও বুছানদা লনয়নঙ।

৩০

আঞানভা ঙনভভ দীনঘভ ধশভানভভ তস্য মনঢ পাই-সাদনও বুছানদা লনয়নঙ।

ৃষ্ঠা 39 (৫৫)

াংমগ্নী-৩ আনতনদভ প্রাশপ্তস্বীওাভ ধে
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ, শযক্ষা ফন্ত্রডাময়
অদমাইনদ আনতদধনেভ প্রাশপ্ত স্বীওাভধে
আনতদধনেভ আইশট দম্বভ
শযক্ষাণীভ দাফ
ফাঢাভ দাফ
শধঢাভ দাফ
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ দাফ
য়াট ব দম্বভ
ইউশদয়দ/সধৌভপা/শটি ওভনধানভযদ
উধনচমা/ণাদা
সচমা

ৃষ্ঠা 40 (৫৫)

াংমগ্নী-৪ এয়াট ব ওদনাভনফযদ নভফ (Award Confirmation Form)
সশফস্টাভ/ফা
প্রশঢষ্ঠাদ াভ াংনক্ষধ
সেশড
শযক্ষাণী াংখ্যা
৬ষ্ঠ
৭ফ
৮ফ
৯ফ
১০ফ
১১য
১২য
সফাঝ

ঙভ-

শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ দাফ:
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ ধশভশঘশঢ দম্বভ:
য়াট ব দম্বভ:
ইউশদয়দ/সধৌভপা/শটি ওভনধানভযদ:
উধনচমা/ণাদা:
সচমা:
ক্র.
দাং

শযক্ষাণীভ
ধশভশঘশঢ দাং
 ব্যাাংও শলা
দাং

শযক্ষাণীভ
দাফ

শধঢা/
অশপপানওভ
দাফ

উধবৃশিভ
ঝাওাভ
ধশভফাড

সঙনম

শমঙ্গ
সফনয়

৩য় শমঙ্গ

০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
প্রশঢষ্ঠানদভ সফাঝ ঝাওাভ ধশভফাড

শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ প্রথানদভ স্বাক্ষভ  ঢাশভঔ
প্রশঢষ্ঠানদভ শম  সফাাইম দাং

উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ/সচমা শযক্ষা অশনানভভ স্বাক্ষভ 
ঢাশভঔ
অশননভ শম  সনাদ দম্বভ

ৃষ্ঠা 41 (৫৫)

াংমগ্নী-৫ টিউযদ শন এয়াট ব ওদনাভনফযদ নভফ (Award Confirmation Form)
সশফস্টাভ/ফা
প্রশঢষ্ঠাদ াভ াংনক্ষধ
সেশড
শযক্ষাণী াংখ্যা
৬ষ্ঠ
৭ফ
৮ফ
৯ফ
১০ফ
১১য
১২য
সফাঝ

ঙভ-

শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদভ দাফ:
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ ধশভশঘশঢ দম্বভ:
য়াট ব দম্বভ:
ইউশদয়দ/সধৌভপা/শটি ওভনধানভযদ:
উধনচমা/ণাদা:
সচমা:
ক্র.
দাং

শযক্ষাণীভ
ধশভশঘশঢ দাং
 ব্যাাংও শলা
দাং

শযক্ষাণীভ
দাফ

শধঢা/
অশপপানওভ
দাফ

টিউযদ শন
এভ ঝাওাভ
ধশভফাড

সঙনম

শমঙ্গ
সফনয়

৩য় শমঙ্গ

০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
প্রশঢষ্ঠানদভ সফাঝ ঝাওাভ ধশভফাড
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ প্রথানদভ স্বাক্ষভ  ঢাশভঔ
প্রশঢষ্ঠানদভ শম  সফাাইম দাং

উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ/সচমা শযক্ষা অশনানভভ স্বাক্ষভ 
ঢাশভঔ
অশননভ শম  সনাদ দম্বভ

ৃষ্ঠা 42 (৫৫)

াংমগ্নী-৬ উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদ পশঢবভ ঢথ্যাশত
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ
সনওন্ডাশভ এডুনওযদ সটনপমধনফন্ট সপ্রাগ্রাফ, শযক্ষা ফন্ত্রডাময়
১. শপাক২. সচমা৩. উধনচমা/ণাদা৪. ইউশদয়দ/সধৌভপা/শটি ওভনধানভযদ৫. য়াট ব দম্বভ৬. শযক্ষাণীভ চন্ দত দম্বভ৭. শযক্ষাণীভ দাফ৮. ফাঢাভ দাফ৯. শধঢাভ দাফ১০. ঢবফাদ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ দাফ১১.শযক্ষাণীভ ঢবফাদ সেশডশদনম্নভ ঢথ্যাশত অশ্যই পূভড ওভনঢ লন৬ষ্ঠ-৮ফ সেশডভ শযক্ষাণীনতভ চন্য শধএশ ধভীক্ষাভ
ঢথ্যাশত
শধএশ
শধএশ
শধএশ
শধএশধভীক্ষা
ধভীক্ষাভ
ধভীক্ষায়
ধানযভ
অনুশষ্ঠঢ
সভাম দাং
প্রাপ্ত সগ্রট ঙভ
উধনচমাভ দাফ

শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ প্রথানদভ স্বাক্ষভ  দাফ
সফাাইম সনাদ দম্বভ
 প্রশঢষ্ঠানদভ শম

৯ফ-১২য সেশডভ শযক্ষাণীনতভ চন্য
সচএশ/সচশটশ/এএশ/তাশঔম ধভীক্ষাভ ঢথ্যাশত
সচএশ/ সচএশ/ ধভীক্ষা
সানট বভ
সচশটশ/
সচশটশ/
ধানভ দ দাফ
এএশ/ এএশ/
তাশঔম
তাশঔম
ধভীক্ষাভ
ধভীক্ষায়
সভাম দাং
প্রাপ্ত সগ্রট

উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ/সচমা শযক্ষা অশনানভভ স্বাক্ষভ  দাফ
সফাাইম সনাদ দম্বভ
 অশন শম

ৃষ্ঠা 43 (৫৫)

াংমগ্নী-৭ উধওাভনপাকী শযক্ষাণী ফশদঝশভাং নভফ
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ
এয়াট ব ওদনাভনফযদ নভফ প্রস্তুনঢভ চন্য ফশদঝশভাং নভফ
প্রশঢনতনদভ ফয়ওাম-

ঙভ-

প্রশঢষ্ঠানদভ অস্থাদনওাট

প্রশঢষ্ঠাদ াভ াংনক্ষধ
সেশড
শযক্ষাণী াংখ্যা
৬ষ্ঠ
৭ফ
৮ফ
৯ফ
১০ফ
১১য
১২য
সফাঝ

ব্যাাংও  যাঔা/সফাাইম ব্যাাংও সওাটসচমা
উধনচমা/ণাদা
ইউশদয়দ/সধৌভপা/শটি ওভনধানভযদয়াট ব দম্বভশযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ দাফইআইআইএদশযক্ষাণীভ সেশডপ্রশঢনতদ ফনয় প্রশঢষ্ঠানদভ সফাঝ ওাব বশতাফশয়ও/াশর বও ধভীক্ষাভ সফাঝ দম্বভক্র/দাং

শযক্ষাণীভ আইশট
 ব্যাাংও শলা
দাং

শযক্ষাণীভ শধঢা/
দাফ
অশপপানওভ
দাফ

কঢ ৬ ফান
সফাঝ
উধশস্থশঢভ
াংখ্যা

শকঢ ৬ ফানভ উধবৃশি প্রাশপ্তভ
াফশয়ও/াশর বও সবাগ্য শও দা?
ধভীক্ষায় প্রাপ্ত কে লযাঁ/দা ওাভড
দম্বভ
**

**শাশলঢ/প্রশঢষ্ঠাদ তম/ ধভীক্ষায় অকৃঢওাব ব/অনুধশস্থঢ/ছনভ ধো/অন্যান্য

শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ প্রথানদভ স্বাক্ষভ  দাফ
সফাাইম সনাদ দম্বভ
 প্রশঢষ্ঠানদভ শম

উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ/সচমা শযক্ষা অশনানভভ স্বাক্ষভ  দাফ
সফাাইম সনাদ দম্বভ
 অশন শম
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াংমগ্নী-৮ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ তনমভ নভফ
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ
সনওন্ডাশভ এডুনওযদ সটনপমধনফন্ট সপ্রাগ্রাফ,

, শযক্ষা ফন্ত্রডাময়

উধবৃশি উধওাভনপাকী শযক্ষাণীভ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ ধশভঢবদ/তনমভ নভফ
(উধওাভনপাকী শযক্ষাণী শুদৄ শযক্ষানর বভ ১ফ সশফস্টানভ প্রশঢষ্ঠাদ তম ওভনঢ ধাভন)
১-উধনচমা
২-সচমা
৩-আনতদওাভীভ আইশট দাং
৪-আনতদওাভীভ চন্ শদন্ধদ দাং৫-আনতদওাভীভ দাফ৬-ফাঢাভ দাফ৭-শধঢাভ দাফ
৮-ঢবফাদ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ দাফ
৯-ইআইআইএদ দম্বভ১০-আনতদওাভীশযক্ষাণীভ ঢবফাদ সেশড১১-সব প্রশঢষ্ঠাদ সণনও তশম লনয় এননঙ স প্রশঢষ্ঠানদভ দাফ১২-প্রশঢষ্ঠানদভ ইআইআইএদ দম্বভ১৩-পূন বভ অেয়দভঢ সেশড১৪-শকঢ ঙয় ফান প্রশঢষ্ঠানদভ সফাঝ ওফব শত১৫-াফশয়ও/াশর বও ধভীক্ষাভ সফাঝ দম্বভশদনম্নভ অাংয শুদৄ ফাে ৭ফ, ৮ফ, ১০ফ  ১২য সেশডভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণীভ চন্য প্রনবাচয
শযক্ষা র ব
শকঢ ঙয় ফান শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদ
উধশস্থশঢ শতনদভ াংখ্যা

াফশয়ও/ াশর বও
ধভীক্ষায় সগ্রট/দম্বভ
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ফন্তব্য

শদনম্নভ অাংয শুদৄ ফাে ৯ফ  ১১য সেশডভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণীভ চন্য প্রনবাচয
৯ফ  ১১য সেশডভ শযক্ষাণীনতভ সচএশ/সচশটশ/এএশ/তাশঔম ধভীক্ষাভ ঢথ্যাশত
সচএশ/সচশটশ/
সচএশ/সচশটশ/
সচএশ/সচশটশ/
সচএশ/সচশটশ/
এএশ/তাশঔম ধভীক্ষাভ
এএশ/তাশঔম
এএশ/তাশঔম ধভীক্ষা এএশ/তাশঔম
সভামদাং
ধভীক্ষায় প্রাপ্ত সগ্রট
ধানভ দ
ধভীক্ষাভ সানট বভ দাফ

পূন বভ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ প্রথানদভ স্বাক্ষভ  ঢাশভঔ
সফাাইম সনাদ দম্বভ  প্রশঢষ্ঠানদভ শম

ঢবফাদ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ প্রথানদভ স্বাক্ষভ  ঢাশভঔ
সফাাইম সনাদ দম্বভ  প্রশঢষ্ঠানদভ শম

এই ফনফব প্রঢযয়দ ওভা বানে সব, উধনভ শড বঢ ঢথ্যাশত বাঘাই াঙাই ওনভ ঢযঢা ম্পনওব শদশিঢ লয়া শকনয়নঙ
এাং উধনভ শড বঢ উধবৃশি উধওাভনপাকী শযক্ষাণীনও ২০২-- ানমভ চানুয়াশভ-জুদ/জুমাই-শটনম্বভ সশফস্টানভ
উধবৃশিভ সওানদা অণ ব শঢভড ওভা লয়শদ।

উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনানভভ স্বাক্ষভ  ঢাশভঔ
সফাাইম সনাদ দম্বভ  অশননভ শম
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াংমগ্নী-৯ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ ানণ ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ লনবাশকঢাভমও চুশক্ত নভনফঝ
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমানতয ভওাভ
শযক্ষা ফন্ত্রডাময়
প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট
ফশিঢ উধবৃশি কীফ

লনবাশকঢাভমও অঙ্গীওাভধে (Co-Operation Agreement)
(কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমানতয ভওাভ এাং ফশিঢ উধবৃশি কীফভুক্ত শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদভ ফনে)

শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ দাফ----------------------------------------------------------------------------ঠিওাদা: গ্রাফ/ফলো-------------------------------টাওখভ---------------------------------------উধনচমা---------------------------------------সচমা-------------------------------------শপাক---------------------------------------সঝশমননাদ ------------------------------------ই-সফইম ---------------------------------

শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ EIIN
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লনবাশকঢাভমও অঙ্গীওাভধে
(Co-Operation Agreement)
এই লনবাশকঢাভমও অঙ্গীওাভধে ২০২- ানমভ ------------ফানভ ------------ঢাশভনঔ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমানতয
ভওানভভ ধনক্ষ ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ ধশভঘামও (প্রণফ ধক্ষ) এাং ওফবসূশঘভুক্ত শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ
ব্যস্থাধদা/ধশভঘামদা
ওশফটিভ
পাধশঢ
(সভওাশভ
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ
সক্ষনে)
প্রথাদ
শযক্ষও/সুধাশভদনঝদনটন্ট/অেক্ষ (ভওাশভ শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদভ সক্ষনে)
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ দাফ-------------------------------------------------------------------------ঠিওাদা: গ্রাফ/ফলো--------------------------------------টাওখভ------------------------উধনচমা---------------------------------------------সচমা-----------------------------(শদ্বঢীয় ধক্ষ) এভ ফনে প্রডীঢ লনমাসবনলতু াাংমানতয ভওাভ শদম্নশড বঢ মক্ষয অচবনদ সতনযভ ওম স্কুম, ওনমচ  ফাদ্র্াায় অেয়দভঢ শযক্ষাণীনতভ
চন্য ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ ঘালু ওনভনঙ ফােশফও শযক্ষাভ গুডকঢ ফাদ উন্নয়দ;
 অশঢতশভদ্র্  অদগ্রভ শযক্ষাণীনতভ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদ পশঢবভ লাভ বৃশদ্ধ ওভা;
 ফােশফও শযক্ষায় শমঙ্গ নরম্য দূভ এাং শযক্ষাভ  বনক্ষনে ফঅশথওাভ শদশিঢ ওভা;
 ফােশফও শযক্ষায় শযক্ষাণীভ ছনভ ধোভ লাভ সভাথ ওভা;
 ওম শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদ শযক্ষা  শযঔদান্ধ ধশভনয শদশিঢ ওভা;
 ফােশফও ধব বানয়ভ ওম শযক্ষাণীভ ধব বায়ক্রনফ শদানঢনদ শযক্ষা শদশিঢ ওভা;
 শযক্ষাণীনতভ চন্য শদভাধত ধাদীয় চম ভভাল শদশিঢ ওভা;
 শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ দাভী-পুরুনরভ চন্য পৃণও স্বাস্থযম্মঢ সযৌঘাকাভ শদশিঢ ওভা।
এাং সবনলতু উশেশঔঢ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ ব্যস্থাধদা/ধশভঘামদা ওশফটি এই ওফবসূশঘভ ফােনফ উধনভ শড বঢ মক্ষয
াস্তায়দ প্রশক্রয়ায় অাংযগ্রলনডভ চন্য ইো প্রওায ওনভনঙদ এাং ভওাভ শদম্নশড বঢ যঢবাশত ধামদ ানধনক্ষ
প্রনয়াচদীয় আশণ বও  ওাশভকশভ লায়ঢা প্রতানদ ম্মঢ লনমদ-
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অনুনেত-১ াথাভড াংজ্ঞা
থাভা ১-০১; অন্য সওানদা চুশক্ত অণা আইনদ বাই ণাকুও দা সওদ এ অঙ্গীওাভদাফায় শদনম্ন শড বঢ যব্দভনলভ
অণ ব শদম্নরুনধ ঙ্গাশয়ঢ লনও.
সবাগ্য শযক্ষাণী লনমা স ওম শযক্ষাণী, বাভা--১) ন্যযদঢফ যঢওভা ৭৫ (পঁঘািভ) শতদ সেশড ওাব বক্রনফ উধশস্থঢ আনঙ;
২) প্রশঢষ্ঠানদভ াফশয়ও ধভীক্ষায় ন্যযদঢফ যঢওভা ৪৫ দম্বভ প্রাপ্ত এাং
৩) অশাশলঢ শযক্ষাণী।
ঔ.
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ মনঢ প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট ওর্তও
ব ধশভঘাশমঢ উধবৃশি
ওফবসূশঘনও বুছান।
ক.
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ মনঢ এ ওফবসূশঘভুক্ত স্কুম, ওনমচ  ফাদ্র্াানও বুছান।
খ.
‘সা’ এাং ‘লায়ঢা’ মনঢ এ ওফবসূশঘ াস্তায়নদ ওফবসূশঘভ কাইটমাইদ অনুবায়ী ২য় ধক্ষ ওর্তও
ব
প্রতি সা এাং লায়ঢানও বুছান।
অনুনেত-২ ধক্ষদ্বনয়ভ অশ্য ওভডীয়  াোথওঢা
থাভা ২-০১ প্রণফ ধনক্ষভ াোথওঢা- াাংমানতয ভওাভ অণ বাৎ ১ফ ধক্ষ এ ওফবসূশঘ াস্তায়নদ াশ বও তাশয়ত্ব
ধামদ ওভন এাং
ও.
প্রনঢযও সবাগ্য শযক্ষাণীনও উধবৃশি  অন্যান্য আশণ বও লায়ঢাভ অণ ব ধশভনযাথ ওভন।
ঔ.
প্রনয়াচনদ সবনওানদা ফয় সবাগ্য শযক্ষাণীভ াংখ্যা  ঠিওঢা বাঘাই াঙাই  পুদঃশদভীক্ষড ওভনঢ
ধাভন।
ক.
ওফবসূশঘভুক্ত ওম শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদ সবাগ্য শযক্ষাণীভ টিউযদ শন ধশভনযাথ  অন্যান্য লায়ঢা প্রতাদ
ওভন।
খ.
ইোকৃঢপান ভুম ঢথ্য প্রতাদ ওনভ শযক্ষাণী শদ বাঘদ ওভনম তায়ী ব্যশক্তনতভ শরুনদ্ধ আইদানুক যাশস্তভৄমও
ব্যস্থা গ্রলড ওভন।
গ.
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ ব্যস্থাধদা/ধশভঘামদা ওশফটিনও ওফবসূশঘ াস্তায়নদভ স্বানণ ব সবনওানদা
আনতয/শদনত বয/উধনতয প্রতাদ ওভন।
ঘ.
ধব বায়ক্রনফ ওম শযক্ষাণীভ টিউযদ শন পতুশব ও শলান ওফবসূশঘভুক্ত ওম শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদ প্রতাদ ওভন।
থাভা ২-০২ শদ্বঢীয় ধনক্ষভ াোথওঢা- ২য় ধক্ষ অণ বাৎ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ ব্যস্থাধদা ধশভঘামদা ওশফটিভ ওম
তস্যল ওম শযক্ষও  অশপপাও এ কীফ াস্তায়নদ াশ বও লনবাশকঢা ওভন এাং
ও.
ধভঢী শযক্ষানর বভ ১৫ সনব্রুয়াশভ এাং ওনমনচভ সক্ষনে ১৫ আকস্ট এভ ফনে এই কীনফ সবাকতাদ ওভন
এাং ৩১ চানুয়াশভ (স্কুনমভ সক্ষনে)/৩১ জুমাই (ওনমনচভ সক্ষনে) এভ ফনে শযক্ষাণী পশঢবভ ওাব বক্রফ সযর
ওভন।
ঔ.
প্রশঢ ঙভ ১৫ সনব্রুয়াশভভ ফনে কীনফভ চন্য শদথ বাশভঢ শযক্ষাণীভ আনতদধে (SAF) শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ
প্রথানদভ প্রঢযক্ষ ঢোথানদ শদভুবমপান পূভনড লায়ঢা ওভন এাং ভুম ঢথ্য প্রতানদভ চন্য তায়ী ণাওন।
ক.
শদভুবম ঢথ্য প্রতানদভ স্বানণ ব শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ প্রনয়াচনদ শযক্ষাণীভ ঢাশে ধশভতযবদ ওভন।
খ.
শযক্ষাণীনতভ আনতদধেভল অদমাইনদ ঠিওপান পূভনডভ ধভ অদমাইনদই াংশিষ্ট উধনচমা
/ণাদা/সচমা ফােশফও শযক্ষা অশনন সপ্রভড ওভন।
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গ.
ঘ.
ঙ.
চ.
ছ.
জ.

ঝ.
ঞ.

শযক্ষানর বভ ১ফ ঝাফব/াফশয়ও ধভীক্ষাভ পূন বই উধবৃশি অব্যালঢ ভাঔাভ সবাগ্যঢাভল
শযক্ষাণীনতভনও বুশছনয় মন।
উধবৃশি উধওাভনপাকী শযক্ষাণীনতভ ওাঙ সণনও সওানদা টিউযদ শন আতায় ওভন দা।
প্রশঢ শযক্ষানর ব অশপপাও-শযক্ষও শফশঢভ ন্যযদঢফ ২টি পা আহ্বাদ ওভন এাং ফশিঢ উধবৃশি
কীনফ শযক্ষাণীভ আনতদ ওভাভ ধদ্ধশঢ এাং উধবৃশি অব্যালঢ ভাঔাভ যঢবামী বুশছনয় মন।
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ ঘাভধায ধশভকাভ ধশভেন্ন ভাঔাল শযক্ষও এাং ঙাে-ঙােী প্রনঢযনওভ চন্য পৃণও
স্বাস্থযম্মঢ সযৌঘাকাভ এাং সুনধয় ধাদীয় চনমভ ব্যস্থা ওভন।
৬ষ্ঠ-১২য সেশডভ শযক্ষাণীনতভ শদনয় শভনয়নন্টযদ পা আনয়াচনদভ ফােনফ এই ওফবসূশঘভ মক্ষয 
উনেশ্য অশলঢ ওভন।
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ ব্যস্থাধদা/ ধশভঘামদা ওশফটিনঢ ন্যযদঢফ দুইচদ দাভী তস্য ভাঔন।
প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট এাং ফােশফও  উচ্চশযক্ষা অশথতপ্তভ এ কীনফভ আঢায় আনয়াশচঢ
ওফবযামা/প্রশযক্ষনড শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ ব্যস্থাধদা/ধশভঘামদা ওশফটিভ তস্য  শযক্ষওকড অাংযগ্রলড
ওভনদ।
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ শযক্ষাণীনতভ উধশস্থশঢ, াফশয়ও ধভীক্ষাভ উিভধে ,নমানম  শাল ম্পশওবঢ ঢথ্য
ঠিও  সুশন্যস্তপান ভক্ষডানক্ষড ওভন সবদ সবনওানদা ফয় ওর্তধব ক্ষ ঢা ধব বানমাঘদা ওনভ সতঔনঢ
ধানভ।
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদ শযক্ষাান্ধ ধশভনয শদশিঢ ওভনঢ লন।

থাভা ২-০৩ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ শযক্ষও-ওফবঘাভীনতভ ফাশও সঢদ-পাঢাশত শদয়শফঢ ধশভনযাথ ওভন।
থাভা ২-০৪ শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ শযক্ষাণীনতভ চন্য উধভেক্ত আাধেল সুধশভভ সেশডওনক্ষভ ব্যস্থা ওভন।
থাভা ২-০৫
ও.
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ প্রশঢষ্ঠানদভ াশর বও আয়-ব্যনয়ভ প্রাঢযশলও শপশিনঢ ঠিও শলা সুশদশত বষ্ট নভনফঝ
সভশচস্টানভ াংভক্ষড ওভন, সবদ সবনওানদা ফয় শদভীক্ষা ওভনঢ ধানভ। প্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ প্রশঢষ্ঠানদভ াশর বও
শশপন্ন ইনপন্ট  ওাব বাশমভ এওটি ঢাশমওা প্রস্তুঢ ওনভ াংশিষ্ট উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা
অশনানভভ শদওঝ সধয ওভন। এ ঙাো শদম্নশড বঢ সভশচস্টাভভল ফয় লামদাকাত ভাঔনঢ লন:
১) শযক্ষাণী পশঢব সভশচস্টাভ ২) শযক্ষাণী  শযক্ষও উধশস্থশঢ সভশচস্টাভ ৩) শযক্ষাণী ট্রান্পনাভ সভশচস্টাভ
 শশপন্ন াফশয়ও ধভীক্ষাভ উিভধে ৪) শযক্ষাণীভ শশপন্ন ধভীক্ষাভ নমানম সভশচস্টাভ।
ঔ.
শড বঢ সভশচস্টাভ  সভওট বভল উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ অণা প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা
ট্রাস্ট ওাব বামনয়ভ সবনওানদা ওফবওঢবাভ ধশভতযবনদভ ফয় প্রতযবদ ওভন।
ক.
শুদৄফাে রষ্ঠ  এওাতয সেশডভ শযক্ষাণীনতভ উধবৃশিভ চন্য আনতদ ওভাভ সুনবাক শদশিঢ ওভন। ঢন এ
ওফবসূশঘ শলভূবঢ সওানদা শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ সণনও আকঢ সওানদা শযক্ষাণী দফ সেশডনঢ পশঢব লনম ঢানও
আনতনদভ সুনবাক শতনঢ লন।
খ.
তযফ এাং দ্বাতয সেশডভ উধওাভনপাকী শযক্ষাণীনতভ াংশিষ্ট শযক্ষা সানট বভ সভশচনেযদ দম্বভ শদশিঢ
ওভনঢ লন।
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অনুনেত-৩ অঙ্গীওাভধনেভ ফয়ওাম  াশঢমওভড
থাভা-৩-০১ এই অঙ্গীওাভধে উপয়ধনক্ষভ স্বাক্ষনভভ ঢাশভঔ সণনও ওাব বওভ লনয়নঙ নম কণ্য লন। প্রণফ ধনক্ষভ
সদাটিনযভ ফােনফ শদ্বঢীয় ধক্ষ ওর্তও
ব থাভা-২ এ শড বঢ যঢবাশত ধামদ ানধনক্ষ প্রশঢ ঙভ ঢা দায়দ ওভা বান।
বশত ১ফ ধক্ষ ওর্তও
ব ২য় ধনক্ষভ আশণ বও অশদয়ফ  যঢবাশতভ শচুযশঢ ধশভমশক্ষঢ লয় ঢন ঢা াংনযাথনদভ চন্য
সদাটিনযভ ফােনফ ১ফ ধক্ষ ২য় ধক্ষনও ১ ঙভ ফয় শতনঢ ধাভন। শদথ বাশভঢ ফনয়ভ ফনে বশত ২য় ধক্ষ
অশদয়ফ াংনযাথদ  যঢবাশত প্রশঢধামনদ ব্যণ ব লয় ঢন শদথ বাশভঢ এও ঙভ ফয় সযর লয়াভ ধভশতদ সণনওই ১ফ
ধক্ষ ২য় ধক্ষনও প্রতি টিউযদ শন প্রঢযালাভ ওভনঢ ধাভন এাং ফস্ত অশদয়ফ াংনযাথনদভ এাং প্রনবাচয যঢবাশত
বণাবণপান প্রশঢধামনদভ চন্য ঢওব ওনভ আনভা এও ঙভ ফয় শতনঢ ধাভন।
থাভা-৩-০২ ২য় ধক্ষ বশত এই অশঢশভক্ত এও ঙভ ফনয়ভ ফনে অশদয়ফ াংনযাথদ ওভনঢ এাং যঢবাশত
প্রশঢধামনদ ব্যণ ব লয় ঢন ১ফ ধক্ষ ৩০ শতনদভ সদাটিয প্রতানদভ ফােনফ ১ফ ধক্ষ ২য় ধক্ষনও প্রতি ওম সুনবাক
সুশথা প্রঢযালাভওভঢঃ এই অঙ্গীওাভদাফা াশঢম ওভনঢ ধাভন।

দাফ  স্বাক্ষভ ঢাশভঔল
ধশভঘামও
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ
প্রথাদফন্ত্রীভ শযক্ষা লায়ঢা ট্রাস্ট
শযক্ষা ফন্ত্রদাময়

দাফ  স্বাক্ষভ ঢাশভঔল
পাধশঢ
ব্যস্থাধদা/ধশভঘামদা ধশভরত
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠানদভ দাফ  ঠিওাদা
প্রশঢষ্ঠানদভ ীম

দাফ  স্বাক্ষভ ঢাশভঔল
উধনচমা/ণাদা ফােশফও শযক্ষা অশনাভ
অশন ীম

দাফ  স্বাক্ষভ ঢাশভঔল
শযক্ষাপ্রশঢষ্ঠাদ প্রথাদ
অশন ীম

প্রণফ ধনক্ষভ াক্ষী
১।

শদ্বঢীয়ধনক্ষভ াক্ষী
১।

২।

২।

৩।

৩।
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াংমগ্নী-১০ উধবৃশি,টিউযদ শন  অন্যান্য সুশথাশতভ লাভ
অণ ব ফন্ত্রডামনয়ভ অণ বশপাক এভ স্মাভও দাং ০৭-০০-০০০০-১০২-২০-০০৫-১৯-৪৯৯; ঢাশভঔ ৩০জুদ২০১৯ শি. ভনম
ফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘভ শশপন্ন সেশডভ শযক্ষাণীভ চন্য শথ বঢ লানভ উধবৃশিভ লাভ অনুনফাতদ ওনভ বা ২০২০
ানমভ চানুয়াশভ ফা সণনও ওাব বওভ।
অণ ব শপাক ওর্তও
ব অনুনফাশতঢ লাভ

শযক্ষাণী প্রশঢ
াৎশভও ব্যয়

সগ্রট/সেশড

উধবৃশি

টিউযদ শন

ধভীক্ষাভ শন 
ই ক্রয়

৬ষ্ঠ

২০০

৩৫

----

২৮২০

৭ফ

২০০

৩৫

-----

২৮২০

৮ফ

২৫০

৩৫

-----

৩৪২০

৮ফ

৩০০

৫০

------

৪২০০

১০ফ

৩০০

৫০

১০০০

৫২০০

১১য শজ্ঞাদ

৪০০

৮০

১৫০০

৭২৬০

১১য অন্যান্য

৪০০

৬৫

১০০০

৬৫৮০

১২য শজ্ঞাদ

৪০০

৮০

১৫০০

৭২৬০

৪০০

৬৫

১২০০

৬৭৮০

১২য অন্যান্য
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ফন্তব্য
২০১৯-২০ অণ বঙভ
সণনও ওাব বওভ

পূ বঢী প্রওেভনলভ
উধবৃশি/ টিউযদ শন
এভ লাভ জুদ ২০১৯
ধব বন্ত ওাব বওভ ণাওন

াংমগ্নী-১১ উধবৃশি উধওাভনপাকী শযক্ষাণীভ ঢাশমওাফশিঢ উধবৃশি ওফবসূশঘ
শযক্ষা ফন্ত্রডাময়
উধবৃশি উধওাভনপাকী শযক্ষাণীভ ঢাশমওা
ক্রশফও শযক্ষাণীভ শযক্ষাণীভ শধঢাভ ফাঢাভ প্রশঢষ্ঠানদভ ব্যাাংও/
ব্যাাংও/
ব্যাাংও সচমা
দাং
আইশট/
দাফ
দাফ
দাফ দাফ
সফাাইম সফাাইম যাঔাভ উধনচমাভ
চন্
ব্যাাংও
অধানভঝনভভ দাফ দাফ
দত দাং
শলা
দাফ
দাং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
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