
...
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

ধানম ীর িশ া সহায়তা া  
শাসন শাখা

ধানম ীর িশ া সহায়তা াে র মািসক সম য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত নাসরীন আফেরাজ 
 ব ব াপনা পিরচালক

সভার তািরখ ১৭ নেভ র ২০১৯
সভার সময় সকাল ১০.০০ টা

ান াে র সে লন ক
উপি িত “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। িতিন ভিব েত যথাসমেয়

সম য় সভা অ ােনর িবষেয় আশাবাদ ব  কেরন। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম সহকারী পিরচালক,
( শাসন) গত ১৩/১০/২০১৯ 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 া   গৃহীতগৃহীত  হয়হয় : :
ম আেলাচনা গহৃীত িস া বা বায়ন

১. ধানম ীর িশ া সহায়তা াে র সহকারী 
পিরচালক (উপবিৃ ) জানান, িনেয়াগকতৃ 
আিথক িত ান অ ণী ব াংক যথাসমেয় 
কম ােয়  িরেপাট দান না করায় ৩ (িতন) 
কাযিদবেসর মেধ  কম ােয়  িরেপাট 

দােনর জ  িবগত ১৩/১১/২০১৯ তািরেখ 
একিট তািগদপ  রণ করা হেয়েছ। 
সহকারী পিরচালক (উপবিৃ ) আরও জানান, 
িবিভ  বসরকাির িশ া িত ান থেক 
িশ াথীেদর অিভেযাগ পাওয়া গেছ য, 
উপবিৃ  া  িশ াথীেদর িবপরীেত া  
কতৃক িটউশন িফ দান করা হেলও িকছু 

িত ান উপবিৃ া  িশ াথীেদর কাছ 
থেক িটউশন িফ আদায় করেছ।

(ক) অ ণী ব াংক ৩ (িতন) 
কাযিদবেসর 
মেধ  কম ােয়  িরেপাট না 
িদেল পনুরায় আেরকিট 
তািগদপ  রণ করা হেব। 
এরপরও িরেপাট পাওয়া না 
গেল ব ব াপনা পিরচালক 

মেহাদয় য়ং ব াংক কতৃপে র 
সে  কথা বলেবন। 

(খ) বসরকাির িশ া 
িত ানসমেূহর উপবিৃ া  

িশ াথীেদর িনকট হেত িটউশন 
িফ আদায় না করার জ  সকল 
উপেজলা মাধ িমক িশ া 
অিফসার বরারব প  রণ 
করা হেব।

সহকারী 
পিরচালক 
(উপবিৃ )
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২. সহকারী পিরচালক ( শাসন) জানান, 
১৪/১১/২০১৯ তািরেখ অ ি ত “দির  ও 
মধাবী িশ াথীেদর িশ া িত ােন ভিত 

িনি তকরেণ আিথক সহায়তা দান 
সং া  সভায়  ২০১৯-২০ অথ বছেরর থম 
পযােয় মাধ িমক ও সমমান পযােয় ৭৬ 
(িছয়া র) জন, উ  মাধ িমক ও সমমান 
পযােয় ১০৭ (একশত সাত) জন এবং াতক 
পাস ও সমমান পযােয় ৯ (নয়) জন 
িশ াথীেক ভিতর জ  আিথক সহায়তা 

াি র জ  িনবািচত করা হয়। “দঘূটনায় 
তর আহত দির  ও মধাবী িশ াথীেদর 

এককালীন আিথক অ দান দান সং া  
সভায় দঘূটনায় তর আহত ৭ (সাত) জন 
িশ াথীেক এককালীন আিথক অ দান 

দােনর জ  িনবািচত করা হয়। াতক 
পযােয়র সকল মিডেকল/ েকৗশল 
িব িবদ ালয়/কেলজসমেূহ 
অধ য়নরত িশ াথীেদর আিথক সহায়তা 

দােনর িবষেয় আেলাচনা হয়।

(ক) ১৪/১১/২০১৯ 
তািরেখ “দির  ও মধাবী 
িশ াথীেদর িশ া িত ােন 
ভিত িনি তকরেণ আিথক 
সহায়তা এবং “দঘূটনায় তর 
আহত দির  ও মধাবী 
িশ াথীেদর এককালীন আিথক 
অ দান দান সং া  সভায় 
আিথক সহায়তা াি র জ  
িনবািচত িশ াথীেদর নােমর 
তািলকা া  এর 
ওেয়বসাইটসহ মাধ িমক ও উ  
িশ া িবভােগর ওেয়বসাইেট 

কাশ করা হেব।
(খ) াতক পযােয় িবেশষ কের 
মিডেকল/ েকৗশল 

িব িবদ ালয়/কেলজসমেূহ 
পড়য়ুা দির  িশ াথীেদর 
আিথক সহায়তা দােনর 
িবষয়িট পরী া িনরী া করা 
হেব। 
(গ) “দির  ও মধাবী 
িশ াথীেদর িশ া িত ােন 
ভিত িনি তকরেণ আিথক 
সহায়তা নীিতমালা, , ২০১৯ 
(সংেশািধত)”  এবং “দঘূটনায় 

তর আহত দির  ও মধাবী 
িশ াথীেদর এককালীন আিথক 
অ দান দান নীিতমালা, 
২০১৯ (সংেশািধত)” াে র 
ওেয়বসাইেট কাশ করা হেব। 

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)
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৩. যেহতু া  াতক পাস পযােয় দেশর 
িবিভ  িশ া িত ােনর িশ াথীেদর মােঝ 
উপবিৃ  দান কের থােক সেহতু িবিভ  
কােজ সকল িশ া িত ােনর ই- মইল 
এে স েয়াজন হয় বতমােন সকল িশ া 

িত ােনর ই- মইল এে স উপবিৃ র 
শাখায় সংরি ত নই। যার কারেণ উপেজলা 
মাধ িমক িশ া অিফসারেদর মাধ েম িশ া 

িত ানসমেূহর সােথ যাগােযাগ করেত 
হয়। এেত কালে পন হয়। এ কারেণ  িশ া 

িত ানসমেূহর ই- মইল এে স সং েহর 
িবষেয় আেলাচনা হয়। 

সকল িশ া িত ােনর ই-
মইল, ফান ন র ও 
যাগােযােগর িঠকানা  এে স 

সংর ণ করা হেব।

সহকারী 
পিরচালক 
(উপবিৃ )

ও
া ামার

৪. া ামার ধানম ীর িশ া সহায়তা াে র 
কমকতা/কমচারীেদর ভিব  তহিবল গঠেনর 

াব শাসন শাখায় পশ কেরেছন। 
ইেতাপেূব তকতৃ পনশন পিরক  
পরী া িনরী া কের িনিদ  াবসহ তা 
াি  বাড এবং উপেদ া পিরষদ এর সভায় 

উপ াপেনর িবষেয় আেলাচনা হয়। 

াে র উপ-পিরচালক, 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 
এবং সহকারী পিরচালক (অথ 
ও িহসাব) সভা আহবােনর 
মাধ েম তহিবল গঠেনর াব 
ও পনশন পিরক  পরী া 
িনরী া কের চূড়া  করেবন। 

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)

৫. ধানম ীর িশ া সহায়তা াে  ০৭ (সাত) 
জন অিফস সহায়ক, ০১ (এক) জন গাড 
এবং ০১ (এক) জন ইপারসহ মাট ০৯ 
(নয়) জন আউটেসািসং এর মাধ েম িনযু  
আেছ। উ  ০৯ (নয়) িট পেদ 
িনেয়াগকতৃেদর ময়াদ ৩০/১১/২০২০ 
তািরেখ শষ হেয় যােব। উ  পদ সমেূহ 
ায়ীভােব িনেয়ােগর িবষেয় আেলাচনা হয়।

২০২০ সােল আউটেসািসং এর 
মাধ েম িনেয়াগকতৃেদর ময়াদ 
শষ হেয় যােব িবধায় ৯ (নয়) 

িট পদ রাজ  খােত ানা েরর 
েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  

সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া 
িবভাগ, িশ া ম ণালয় বরাবর 
প  রণ করা হেব। 

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)

৬. উপবিৃ া  িশ াথীেদর উপবিৃ  াি র পর 
তােদর আিথকভােব উপকতৃ হওয়ার ব িন ঠ 
তথ  সং হ কের উপেদ া পিরষেদর সভায় 
উপ াপেনর িবষেয় আেলাচনা হয়। 

১২/১২/২০১৯ তািরেখর মেধ  
িনবািচত কেয়কিট জলায় 
কমকতা/কমচারীগণ মন কের 
িশ াথীেদর সােথ সরাসির 
যাগােযােগর মাধ েম উপবিৃ  
াি র পর তােদর আিথকভােব 

উপকতৃ হওয়ার ব িন ঠ তথ  
সং হ করেবন। াে র উপ-
পিরচালক (উপসিচব) 
কমকতা/কমচারীগণ কা  
কা  জলায় যােবন তা িনধারণ 

কের িদেবন।

উপ-
পিরচালক
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৭. াে র া ামার জানান, িবগত সম য় 
সভার িস াে র আেলােক ব ব াপনা 
পিরচালক মেহাদেয়র ই- মইল 
এে স md_pmedutrust@yahoo.com এর 
পিরবেত mdpmeat@gmail.com তির করা 
হেয়েছ। াে র ওেয়ব এে স পিরবতেনর 
লে  BTCL হেত ৫ বছর 
ময়াদী pmeat.gov.bd ডােমইন কনা 

হেয়েছ। পেূবর ডােমইন ২০২০ সাল পয  
চাল ুথাকেব। 

(ক) ডােমইন হাি ং এর 
জ  বাংলােদশ কি উটার 
কাউি ল (BCC) বরাবর প  

রণ করা হেব।

(খ) ব ব াপনা পিরচালক 
মেহাদেয়র কে  একিট রাউটার 
াপন করা হেব। 

া ামার

৮. ব ব াপনা পিরচালক জানান, িবিভ  সরকাির 
িত ােন িভিডও কনফাের  িসে ম 

থাকেলও াে  এ ধরেণর ব ব া নই। এ 
িসে ম থাকেল মাঠ পয়ােয় সরাসির 
অংশীজনেদর সােথ যাগােযাগ করেত িবধা 
হয়।  াে  ইনেফা সরকার ক  ফজ -২ 
এর মাধ েম িভিডও কনফােরি ং িসে ম 
াপেনর িবষেয় আেলাচনা হয়।

ইনেফা সরকার ক  ফজ 
-২ এর মাধ েম াে  িভিডও 
কনফােরি ং িসে ম াপেনর 
িবষেয় িস া  হয়।

া ামার

৯. মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগ িবিভ  িনং 
এর অংশ িহেসেব িবেদশ মেনর ে  
াে র কমকতােদর অ ভু  করার িবষেয় 

আেলাচনা হয়। াে র উপ-পিরচালক 
জানান, এ িবষেয় মাধ িমক ও উ  িশ া 
িবভােগর অিতির  সিচব ড. অ ণা িব ােসর 
সে  আেলাচনা হেয়েছ । িতিন APA, 
ইেনােভশন িটম-এর িবিভ  িনং এ াে র 
কমকতােদর অ ভু  করা যােব মেম 
মতামত কাশ কেরেছন।

মাধ িমক ও উ  িশ া 
িবভােগর APA, ইেনােভশন 
িটম-এর িবিভ  িনং এর অংশ 
িহেসেব াে র কমকতােদর 
অ ভু  করার জ  িসিনয়র 
সিচব মেহাদয়েক (মাধ িমক ও 
উ  িশ া িবভাগ, িশ া 
ম ণালয়) অ েরাধ করা হেব। 

সহকারী 
পিরচালক 

(পিরক না 
ও উ য়ন)

 ১০. সহকারী পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন) 
বেলন, াে র সে লন ক  সংল  ০৩ 
(িতন) িট ওয়াশ ম অিত ম কের াে র 
সে লন কে  েবশ করেত হয়। ওয়াশ ম 
থেক ায়ই গ  আেস তাই িতিন সে লন 

কে র ওয়াশ মসহ মাট ০৪ (চার) িট 
ওয়াশ েম ডার াজার লাগােনার াব 
কেরন। এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।

ধানম ীর িশ া সহায়তা 
াে র কমকতােদর ওয়াশ ম, 

কমচারীেদর ওয়াশ ম, 
মিহলােদর ওয়াশ ম এবং 
সে লন কে র ওয়াশ মসহ 
মাট ০৪ (চার) িট ওয়াশ েম 
ডার াজার লাগােনা হেব।

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)

১১. া  অিফেস িবিভ  েমর দয়াল 
সঁ াতসঁ ােত হেয় রং ন  এবং িবিভ  াস 
ডােরর লক ন  হেয় যাওয়ায় এ েলা 
মরামেতর িবষেয় আেলাচনা হয়।

িবিভ  কে র সঁ াতসঁ ােত 
দয়ােলর রং লাগােনা এবং াস 
ডােরর লক মরামেতর িস া  

গহৃীত হয়।

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)

৪



১২. সহকারী পিরচালক ( শাসন) জানান, 
ধানম ীর িশ া সহায়তা া  িশ া বাড 

কি উটার ক  ভবেনর ি তীয় তলায় 
অবি ত। উ  ভবেনর মলূ পািনর লাইেন 
সম া থাকায় া  অিফেস ায়ই পািন 
আেস না। এ কারেণ া  অিফেসর পািনর 
লাইন আলাদা করেণর জ  প  রণ করা 
হেয়েছ। এ ছাড়া তৃতীয় তলার ওয়াশ েমর 
ময়লা পািন া  অিফেসর সে লন ক  
সংল  ইিট ওয়াশ েম েবশ করায় 
ওয়াশ েমর পািন িন াশেনর লাইন 
মরামেতর অ েরাধ জািনেয় ঢাকা িশ া 
বােডর চয়ারম ান বরাবর প  রণ করা 

হেয়েছ।

ধানম ীর িশ া সহায়তা 
াে র পািনর লাইন ভবেনর 

মলূ লাইন থেক আলাদা করার 
জ  ব ি গতভােব তািগদ 
িদেয় কাজ স  করেত হেব। 

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)
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িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালেকর দ র, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
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 , শাসন শাখা , ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৫) সহকারী পিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৬) া ামার , এমআইএস শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৭) সহকারী া ামার , এমআইএস শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৮) িহসাবর ণ কমকতা, অথ ও িহসাব শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৯) ডাটা এি  অপােরটর, এমআইএস শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
১০) অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, অথ ও িহসাব শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
১১) অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, পিরক না ও উ য়ন শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা
া

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

৫



 

রজওয়ানা আ ার জাহান 
সহকারী পিরচালক

৬


