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স্মারক িাং: ৩৭.০৩.০০০০.০১১.০১৮.৩৬.১৩-১(উপবৃশি)-১           তাশরখঃ ১১ দে, ২০২০ শরঃ 

 

শবষে: জানুোশর-জুি/২০২০ দেোয়ে ১৬২ টি প্রশতষ্ঠায়ির ২ে, ৪র্ থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ে পয়ব থ অধ্যেিরত শিক্ষার্ীগয়ণর উপবৃশি ও বই ক্রয়ে 

িহােতা প্রোি প্রিয়ে। 

উপর্য থক্ত শবষয়ের আয়লায়ক অবগশত ও প্রয়োজিীে ব্যবস্থা গ্রহয়ণর শিশেয়ি জািায়িা যায়ে দয, শবগত ০৭ জানুোশর, ২০২০ শরঃ 

তাশরয়খ একয়িক িভাে দেয়ির কাশরগশর শিক্ষা প্রশতষ্ঠায়ির শিক্ষার্ীগয়ণর িতথ িায়পয়ক্ষ উপবৃশি প্রোয়ির শিদ্ধান্ত গৃহীত হে 

(পশরকল্পিা শবভায়গর স্মারক িাং-২০.০০.০০০০.৪১২.০৬.০৩২.১৯-১২৪, তাশরখ: ২০/০১/২০২০ শরঃ )। উক্ত শিদ্ধায়ন্তর আয়লায়ক 

চলশত জানুোশর-জুি/২০২০ দেোয়ে ১৬২ টি শিয়লাো দলয়ভল িরকাশর-দবিরকাশর প্রশতষ্ঠায়ির ২ে, ৪র্ থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ে পয়ব থর 

শিক্ষার্ীগয়ণর শিম্নশলশখত িতথ, ছাত্র (৭০%) শিব থাচয়ির পদ্ধশত এবাং ছাত্র শিব থাচি কশেটি গঠি প্রশতপালি িায়পয়ক্ষ উপবৃশি ও বই 

ক্রয়ে িহােতা প্রোি করা হয়ব।  

(ক) উপবৃশি ও বই ক্রয়ে িহােতা প্রাশপ্তর িািারণ িতথাবলীঃ 

(১) শিেশেত ছাত্রছাত্রী হয়ত হয়ব 

(২) পূব থবতী পয়ব থ ক্লায়ির হাশজরা ন্যূিতে ৭৫%;  

(৩) পূব থবতী পয়ব থ িকল শবষয়ে উিীণ থ হয়ত হয়ব ; 

(৪) ছাত্র/ছাত্রীয়ের অশববাশহত হয়ত হয়ব; 

(৫) পুরুষ শিক্ষার্ীগয়ণর ৭০% জিয়ক, েশহলা  ও প্রশতবন্ধী শিক্ষার্ীগয়ণর ১০০% জিয়ক বৃশি প্রোি করা হয়ব।  

(খ) ছাত্র (৭০%) শিব থাচয়ির পদ্ধশতঃ  

 (১) বশণ থত িািারণ িতথাবলী পূরণকারী ভশতথকৃত ছাত্রয়ের পরীক্ষার ফলাফল এবাং ক্লায়ি উপশস্থশতর হার এর শভশিয়ত 

িশিষ্ট প্রশতষ্ঠায়ির ছাত্র শিব থাচি কশেটি ৭০% ছাত্র শিব থাচি করয়ব।  

 (২) ভশতথকৃত িকল প্রশতবন্ধী ছাত্র উপবৃশি প্রাপ্ত হয়ব শবিাে তায়ের বাে শেয়ে অবশিষ্ট ছাত্রয়ের েধ্য হয়ত ৭০% ছাত্র 

শিব থাচি করয়ত হয়ব।  

 (৩) ছাত্র শিব থাচয়ি েশরদ্র ও সুবিিাবশিত এিং ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী শিক্ষার্ীয়ের অগ্রাশিকার প্রোি করয়ত হয়ব। 

(গ) ছাত্র শিব থাচি কশেটিঃ ছাত্র/ছাত্রী শিব থাচয়ির জন্য শিব থাশচত িরকাশর ও দবিরকাশর প্রশতষ্ঠায়ির জন্য শিম্নরূপ কশেটি গঠি 

করয়ত হয়ব।    

দবিরকাশর প্রশতষ্ঠািঃ  

ক্রশেক কশেটির িেস্যবৃন্দ পেশব 

১ গভশি থাং বশির দচোরম্যাি দচোরম্যাি 

২ শিব থাশচত শিক্ষক প্রশতশিশি িেস্য 

৩ অশভভাবক প্রশতশিশি িেস্য 

৪ প্রশতষ্ঠাি প্রিাি িেস্য িশচব 

 

িরকাশর প্রশতষ্ঠািঃ  

ক্রশেক কশেটির িেস্যবৃন্দ পেশব 

১ অধ্যক্ষ দচোরম্যাি 

২ শবভাগীে প্রিাি(স্ব-স্ব শবভায়গর জন্য) িেস্য 

৩ একায়িশেক ইিচাজথ  িেস্য িশচব 
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অতএব জরুরী শভশিয়ত আপিার প্রশতষ্ঠায়ির প্রশতটি পয়ব থর িকল দেকয়িালশজ/শবভাগ এর শিক্ষার্ীগয়ণর েয়ধ্য দর্য়ক উপয়র বশণ থত 

িতথ দোতায়বক পুরুষ শিক্ষার্ীগয়ণর ৭০% ভাগ এবাং েশহলা ও প্রশতবন্ধী শিক্ষার্ীগয়ণর ১০০% ভাগ তাশলকা প্রস্তুত পূব থক আগােী 

১৪/০৫/২০২০ শরঃ তাশরয়খর েয়ধ্য stipend.dte@gmail.com দেইয়ল িফেকশপ (িাংর্যক্ত এয়েল ফরম্যাে অনুযােী) 

এবাং হাি থ কশপ হায়ত হায়ত কাশরগশর শিক্ষা অশিেপ্তয়রর ৫ে তলাে ৫০৮ িম্বর কয়ক্ষ দপৌছায়িার জন্য শবয়িষভায়ব অনুয়রাি করা 

হয়লা। 

২। শব:দ্র: তয়ের িঠিকতার শবষয়ে প্রশতষ্ঠাি প্রিাি োেী র্াকয়বি।  

৩। শবষেটি অতীব জরুরী। 

 স্বাক্ষশরত 

(েিজুরুল কায়ের) 

পশরচালক (প্রিািি) 

কাশরগশর শিক্ষা অশিেপ্তর 

 

শবতরণ: 

০০১-১৬২। অধ্যক্ষ, িদ্য িোপ্ত শিলি অূান্ড দেশিাং এিহূান্সয়েন্ট প্রয়জক্ট (STEP) এর আওতাে শিক্ষার্ী বৃশির জন্য 

শিব থাশচত পশলয়েকশিক ইিশিটিউে িমূহ (১৬২টি)। 

অনুশলশপ (জ্জূষ্ঠতার শভশিয়ত িয়হ):  

১। িশচব েয়হােয়ের একান্ত িশচব, কাশরগশর ও োদ্রািা শিক্ষা শবভাগ (িশচব েয়হােয়ের িেে অবগশতর জন্য)।  

২-৫। পশরচালক (শপআইিশিও, দভায়কিিাল, শপআইইউ, শপ অূান্ড শি), কাশরগশর শিক্ষা অশিেপ্তর, ঢাকা।  

৬। ভারপ্রাপ্ত কে থকতথা, ICT দিল, কাশরগশর শিক্ষা অশিেপ্তর, ঢাকা (পত্রখািা জরুরী শভশিয়ত ওয়েবিাইয়ে প্রকায়ির অনুয়রাি 

িহ)। 

৭। েহাপশরচালক েয়হােয়ের ব্যশক্তগত িহকারী, কাশরগশর শিক্ষা অশিেপ্তর, ঢাকা (েহাপশরচালক েয়হােয়ের িেে অবগশতর 

জন্য)। 

৮। িশর্।  

 

 

 

 (জেয়েব চন্দ্র িাহা) 

িাংর্যক্ত কে থকতথা 

বৃশি দিল 

কাশরগশর শিক্ষা অশিেপ্তর 
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