
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ধানম ীর িশ া সহায়তা া  

মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় 
শাসন শাখা

িশ া িনেয় গড়ব
দশ, শখ হািসনার

বাংলােদশ

িবষয়: ধানম ীর িশ া সহায়তা াে র মািসক সম য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত জা াতলু ফরেদৗস 
 উপ-পিরচালক

সভার তািরখ ১৭ জুলাই ২০১৯ বধুবার
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘিটকা

ান ধানম ীর িশ া সহায়তা াে র সে লন ক
উপি িত পিরিশ  “ক”
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিত বেলন ধানম ীর িশ া
সহায়তা া  এর সািবক কায েম গিতশীলতা আনয়েনর লে  িনয়িমত সভা করা েয়াজন। িবগত ০৩
(িতন) মাস সম য় সভা না হওয়ায় িতিন অসে াষ কাশ কেরন। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম
সহকারী পিরচালক, ( শাসন) গত ১৭/০৭/২০১৯ তািরেখর সম য় সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানান।
গত সভার কাযিববরণীেত কান সংেশাধনী না থাকায় সবস িত েম তা অ েমাদন করা হয়।
২২। । সভায়সভায়  িবিভিবিভ   িবষেয়িবষেয়  িন পিন প  আেলাচনাআেলাচনা  ওও  িস ািস া   গহৃীতগহৃীত  হয়হয় : :

মম আেলাচনাআেলাচনা গহৃীতগহৃীত  িস ািস া বা বায়নবা বায়ন
১. ধানম ীর িশ া সহায়তা া -এর ায়ী 

কমকতা/কমচারীেদর আবাসন িবধার িবষেয় 
আেলাচনা করা হয়। 

ধানম ীর িশ া সহায়তা 
াে র কমকতা/কমচারীেদর 

আবাসন িবধািদর 
জ  িশ া ম ণালেয়র, 
মাধ িমক ও উ  িশ া 
িবভােগ প  পাঠােত হেব।

সহকারী 
পিরচালক 
(অথ ও 
িহসাব)

২. াে র লাইে িরর জ  আলমাির ও েয়াজনীয় 
সংখ ক বই েয়র িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

 আগামী আগ  মােস 
বােজেটর অথ াি র পর 
াে র লাইে িরর জ  ০১ 

(এক) িট আলমাির ও 
েয়াজনীয় সংখ ক বই য় 

করেত হেব।

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)

৩. পিরচালেকর ব ি গত সহকারী সাইফু ামান বেলন, ায় 
০৯(নয়) মাস আেগ পনশন পিরক  অ েমাদেনর জ  
 িশ া ম ণালেয়  পাঠােনা হয় । িক  পরবতীেত এ িবষেয় 
কতটু  অ গিত হেলা সটা আমরা জািন না। িরত 
পনশন পিরকে র অ গিত জানার  িবষেয় আেলাচনা 

হয়। 

পনশন পিরকে র জ  
ম ণালেয় একিট তািগদ প  

রেণর িস া  হীত হয়।

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)
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৪.
াতক (পাস) ও সমমান পযােয় িশ াথীেদর  উপবিৃ  
দােনর জ  িবিভ  িশ া িত ােনর ২০১৫-১৬, 

২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ িশ াবেষর িশ াথীেদর 
নােমর তািলকা াি র িবষেয় আেলাচনা হয়। ডাটা-
এি  অপােরটর জনাব আব ুবকর িসি ক জানান, িকছু 
িকছু িশ া িত ান হাড কিপর সােথ সফট কিপ 
পাঠায়িন। এেত ডাটা-এি র কাজ যথাসমেয় সমা  না 
হওয়ার আশংকা দখা িদেয়েছ।

য সম  িশ া িত ান 
এখেনা িশ াথীেদর নােমর 
তািলকার সফট কিপ 
পাঠায়িন স েলা (০৩) িতন 
িদেনর মেধ  রেণর জ  
সংি  উপেজলা মাধ িমক 
িশ া অিফসার এবং িশ া 

িত ান েলােত ফান কের 
তািলকা পাঠােনার তািগদ 
িদেত হেব। 

সহকারী 
পিরচালক 
(উপবিৃ )

৫. অথ ও িহসাব শাখায় কােজর চাপ বিশ থাকায় অিফস 
সহকারী কাম কি উটার মু া িরক মা: আসা ল 
হািবব এর উপর অিপত বিরশাল িবভােগর দািয়  অ  
কাউেক দয়ার িবষেয় আেলাচনা হয়।

সহকারী া ামার অসীম 
মার পাল ক বিরশাল 

িবভােগর ডাটা-এি র দািয়  
দােনর িস া  গহৃীত হয়।

সহকারী 
পিরচালক 
(উপবিৃ ) 

৬. িবিভ  িশ া িত ান থেক আগত িশ াথীেদর নােমর 
তািলকা িবভাগ ওয়াির ফা াের সংর েণর িবষেয় 
আেলাচনা হয়।

ব ব াপনা পিরচালেকর 
ব ি গত সহকারী জনাব 
মা: মা ফ হােসনেক 

িবিভ  িশ া িত ান থেক 
আগত িশ াথীেদর তািলকা 
িবভাগওয়াির ফা াের ভাগ 
করার দািয়  দান করা 
হয়।

সহকারী 
পিরচালক 
(উপবিৃ ) 

৭. িবভাগওয়াির দািয় া  কমকতা ও কমচারীেদর 
উপবিৃ র জ  ডাটা-এি র কােজর অ গিত স েক 
আেলাচনা করা হয়।

িবভাগওয়াির দািয় া  
কমকতা ও কমচারীগন 

িতিদন তােদর কােজর 
আপেডট সহকারী পিরচালক 
উপবিৃ  এবং া ামারেক 
দেবন তার পিরেপি েত 
িতিদেনর একিট িতেবদন 
ত কের িদন শেষ উপ 

পিরচালেকর কােছ দািখল 
করেত হেব।

সহকারী 
পিরচালক 
(উপবিৃ ) 

৮. াে র িবিভ  কে র পদা েলা ন  হেয় যাওয়ায় নতুন 
পদা য় এবং াে র সকল কমকতা ও কমচারীেদর 
অিফস ডে র উপের ব বহােরর জ  াস েয়র 
িবষেয় আেলাচনা করা হয়।   

আগামী আগ  মােস 
বােজেটর অথ াি র 
পর াে র িবিভ  কে র 
জ  নতুন পদা য় এবং 
অিফস ডে র াস েয়র 
িস া  গহৃীত হয়।

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)
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৯.
সহকারী পিরচালক (উপবিৃ ) বেলন, উপবিৃ র 
কাগজপ  সংর েণর জ  কান আলমাির বা তাক না 
থাকায় সিঠক ভােব কাগজ েলা িবভাগওয়াির সংর ণ 
করেত সম া হয়। িবিভ  িশ া বেষর উপবিৃ র 
কাগজপ  সংর েণর িবষেয় আেলাচনা হয়। 

 উপবিৃ র কাগজ প  ও 
মালামাল িছেয় রাখার জ  

ার েম তাক লাগােনা 
িস া  গহৃীত হয়।

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন) 

১০.
ধানম ীর িশ া সহায়তা 
াে র কমকতা/কমচারীেদর ভিব  তহিবল IBAS এ 

অ ভু  করেণর িবষেয় আেলাচনা হয়।

ধানম ীর িশ া সহায়তা 
াে র কমকতা/কমচারীেদর 

ভিব  তহিবল 
(িজিপএফ) এর িবষেয় 
মতামত চেয় ধান 
িহসাবর ণ কমকতা বরাবর 
প  রেণর িস া  গহৃীত 
হয়।

সহকারী 
পিরচালক 

(অথ ও 
িহসাব 
শাখা)

১১. ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর বািষক য় পিরক না 
েতর িবষেয় আেলাচনা হয়।

২০১৯-২০২০ অথ বছেরর 
বািষক য় পিরক না 

েতর িস া  গহৃীত হয়।

সহকারী 
পিরচালক 

(অথ ও 
িহসাব 
শাখা)
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১২. ২০১৮ সােল ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং 
২০১৫-১৬ িশ াবেষর াতক (পাস) ও সমমান 
পযােয়র ১ম, ২য় এবং ৩য় বেষর িশ াথীেদর 
মােঝ উপবৃি  ও িটউশন িবতরণ বাবদ যথা েম 
১৩৬,৮৪,৩২,৮০০/= এবং ১০,১৭,৪১,০৪০/- 
টাকা ছাড় করা করা হয়। বতমােন ২০১৯ সােল 
২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ 
িশ াবেষর াতক (পাস) ও সমমান পযােয়র ১ম, 
২য় এবং ৩য় বেষর িশ াথীেদর মােঝ উপবৃি  ও 
িটউশন িফ িবতরণ বাবদ ায় ১৫০ (একশত 
প াশ) কািট টাকা েয়াজন। বতমােন 
এফিডআর এর লভ াংশ বাবদ ৮৬,১৮,৭১,০৩৫/- 
টাকা ি িত রেয়েছ। আগামী ৩১/০৭/২০১৯ ি ঃ 
তািরখ ০২ িট এফিডআর পিরপ  হেব যাহা হেত 
১২,৪০,০০,০০০/- টাকা লভ াংশ পাওয়া যােব। 
এে ে  উপবৃি  ও িটউশন িফ িবরতণ বাবদ 
আেরা ৫০ (প াশ) কািট টাকার েয়াজন হেব। 
আগামী ৩১/০৭/২০১৯ ি ঃ তািরেখ বিসক ব াংক 
িলিমেটড, লশান শাখায় পিরপ  হওয়া ১০০ 
(একশত) কািট টাকার এফিডআর হেত ৫০ 
(প াশ) কািট টাকা উপবৃি  ও িটউশন িফ 
িবতরণ বাবদ রেখ বািক ৫০ ( প াশ) কািট 
টাকা পুনরায় এফিডআর করা যেত পাের। 

আগামী ৩১/০৭/২০১৯ ি : 
তািরেখ বিসক ব াংক 
িলিমেটড, লশান শাখায় 
পিরপ  হওয়া ১০০ 
(একশত) কািট টাকার এফ 
িড আর হেত ৫০ (প াশ) 
কািট টাকা উপবিৃ  ও 

িটউশন িফ িবতরণ বাবদ 
সংর ণ কের অবিশ  ৫০ 
(প াশ) কািট টাকা পনুরায় 
এফিডআর করেত হেব

সহকারী 
পিরচালক 

(অথ ও 
িহসাব 
শাখা)

১৩.  সহকারী পিরচালক পিরক না ও উ য়ন বেলন 
াে র িসিটেজন চাটারিট অিত সংি  এিট হালনাগাদ 

কের  সহেজ দশনেযাগ  ােন াপন করা েয়াজন। 
িতিন আেরা বেলন সবা হীতােদর িবধােথ 
কমকতােদর নাম, ফান ও ক  ন র স িলত বাড 
থাকা েয়াজন। াে র কমকতােদর নাম, ফান ন র 
ও ক  ন র স িলত বাড াপেনর িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনা হয়।

িসিটেজন চাটার হালনাগাদ, 
সহেজ দশনেযাগ  ােন 
াপন এবং াে র 

কমকতােদর  নাম, ফান 
ন র ও ক  ন র স িলত 
বাড াপেনর িস া  গহৃীত 

হয়।

সহকারী 
পিরচালক 
(পিরক না 
ও উ য়ন)

১৪. াে  নতুন িনেয়াগ া  কমকতা ও কমচারীগন কউই 
ই-নিথ িসে েম কাজ করেত না পারায় দা িরক কােজ 
িব  ঘটেছ। এ কারেণ কমকতা ও কমচারীেদর জ  ই-
নিথ িসে েমর উপর ০২ ( ই) িদনব াপী একিট 

িশ ণ আেয়াজেনর িবষেয় আেলাচনা হয়।

আগামী আগ  মােস াে র 
কমকতা ও কমচারীেদর জ  
ই-নিথ িসে েমর উপর ০২ 
( ই) িদনব াপী একিট 

িশ ণ আেয়াজেনর িস া  
গহৃীত হয়। 

সহকারী 
পিরচালক 
(পিরক না 
ও উ য়ন) 

৪



১৫. সহকারী পিরচালক পিরক না ও উ য়ন বেলন াে র 
ওেয়বসাইট িনয়িমত হালনাগাদ করা হয় না। এ ছাড়া 
ওেয়বসাইেট িতিদন কতজন িভিজট কের সটা দখা 
যায় না। এ িবষেয় িব ািরত  আেলাচনা হয়।

াে র ওেয়বসাইেট সবা 
ব েলা হালনাগাদ করা ও 
একিট অিভেযাগ ব  াপন 
এবং ওেয়বসাইেট কতজন 
িভিজট কের তা িনণেয়র 
িস া  গহৃীত হয়।

া ামার
(এম আই 
এস শাখা)

১৬. িত মােস একিট িনিদ  তািরেখ সম য় সভা 
আেয়াজেনর িবষেয় আেলাচনা হয়।

 িত মােসর থম সামবাের 
সম য় সভা আেয়াজেনর 
িস া  গহৃীত হয়।

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন) 

অতঃপর, সভায় আর কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

জা াতুল ফরেদৗস 
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.২৪.০০০০.০০১.০৬.০০২.১৮.১৭৬ তািরখ: 
১৮ জলুাই ২০১৯

৩ াবণ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সহকারী পিরচালক, উপবিৃ  শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৩) সহকারী পিরচালক, পিরক না ও উ য়ন শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৪) সহকারী পিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৫) া ামার , এমআইএস শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৬) সহকারী া ামার , এমআইএস শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৭) িহসাবর ণ কমকতা, অথ ও িহসাব শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৮) ব ি গত সহকারী, ব ব াপনা পিরচালেকর দ র , ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৯) ব ি গত সহকারী, পিরচালেকর দ র, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
১০) অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, অথ ও িহসাব শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
১১) ডাটা এি  অপােরটর, এমআইএস শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
১২) অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, পিরক না ও উ য়ন শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা
া

১৩) ডাটা এি  অপােরটর, শাসন শাখা , ধানম ীর িশ া সহায়তা া
১৪) অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, উপবিৃ  শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
১৫) ডাটা এি  অপােরটর, উপবিৃ  শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
১৬) ডাটা এি  অপােরটর, এমআইএস শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া

 

৫



রজওয়ানা আ ার জাহান 
সহকারী পিরচালক
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