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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িশ�া ম�ণালয় 

মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�র 
পিরক�না ও উ�য়ন শাখা 

www.dshe.gov.bd
ঢাকা

 

 

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১০৯.৯৯.০০১.২০.৬০ তািরখ: 
১০ �ম ২০২১

২৭ �বশাখ ১৪২৮

িবষয়: ২০২০-২০২১ অথ � বছের ১২ (বার) মােসর জ� সং�াল� স�দায় তফিসলী (িহ�)/�বৗ�/�ী�ান/সশ� বািহনী/�ি� �িতব�ী/
�িতব�ী (�ি� ও অ�ি�ক �তীত)/অ�ি�ক/উপজাতীয় (�� �-�গা�ী) উপ�ি� �দােনর লে�� �কাটা ব�ন �সে�

িশ�া ম�ণালেয়র �ারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-১১২, তািরখ : ০৪/০২/২০১৬ �মাতােবক �ি�র সং�া/�কাটা ও টাকার পিরমাণ
�ি��ব �ক �ন:িনধ �ারণ সং�া� আেদেশর পিরে�ি�েত এবং �দেশর ০৯� আ�িলক অিফস হেত �া� তে�র িভি�েত চলিত ২০২০-২০২১ অথ �

বছেরর ১২ (বার) মােসর জ� ৬� হেত ১০ম ��িণ পয �� িনয়িমত অ�য়নরত সং�াল� স�দায়, তফিসলী (িহ�)/�বৗ�/�ী�ান/সশ� বািহনী/�ি�
�িতব�ী/�িতব�ী (�ি� ও অ�ি�ক �তীত)/অ�ি�ক/উপজাতীয় (�� �-�গা�ী) িশ�াথ�েদর উপ�ি�স�হ িনে� উি�িখত শত� �মাতােবক অ�ল
িভি�ক �কাটা ব�ন করা হেলা :
িনধ �ািরত �কাটা অ�যায়ী ৬� হেত ১০ম ��িণেত িনয়িমত অ�য়নরত সং�াল� স�দােয়র িশ�াথ� অ�পােত অ�ল িভি�ক �া� উপ�ি�র

�কাটা ব�ন িববরণী : 
 

অ�েলর
নাম

তফিসলী
(িহ�)

�বৗ
�

�ী�া
ন

সশ�
বািহনী

�ি� �িতব�ী
(৬�-৮ম)

�ি� �িতব�ী
(৯ম-১০ম)

�িতব�ী (�ি� ও অ�ি�ক
�তীত)

অ�ি�
ক

উপজাতীয়
(�� �-
�গা�ী)

ঢাকা ৭০৮ ০ ১৮ ১৬ ২ ১ ৩৩ ০ ৮
ময়মনিসংহ২৪৬ ৬ ৫১ ৩৩ ১৪ ২ ৩৭ ০ ৩২
�িম�া ৫৮৫ ৫৪ ১ ৮ ৬ ৭ ১৬ ১ ১

চ��াম
১৩৩ ২৩

১ ১৭
৪

৪ ৫ ১৩ ১০ ৫৬

িসেলট ২১৪ ১ ৫ ১৩ ৮ ০ ৯ ১ ৪০
রাজশাহী ৩৭৮ ০ ১১২ ৩৪ ১৮ ১১ ২৮ ৬ ২০৫
রং�র ১৩২ ০ ১১ ৬ ০ ১ ৪ ৩ ৮
�লনা ৯৬৩ ০ ৩৯ ১৫ ৭ ৬ ৬৫ ২ ৪৪
বিরশাল ১১৪১ ১২ ১৬ ৪৭ ৮ ১৬ ২০ ০ ৬

শত�াবলী : 
 

১
.
এই উপ�ি�স�েহর �ময়াদ ১২ মাস বা ০১ বছর যা ২০২১ িশ�াবেষ � িনয়িমত অ�য়নরত িশ�াথ�েদর জ� �েযাজ� হেব;

২
.
�ি�র �য় চলিত (২০২০-২০২১) অথ � বছেরর রাজ� বােজেটর ‘‘১২৫০২০১-১০৮৭৬২-৩৮২১১১৭’’ �ি�/�মধা�ি� খােত বরা��ত অথ � হেত িনব �াহ
করা হেব এবং �কািশত উপ�ি�র �গেজেট উি�িখত খাত স�কভােব ছাপােত হেব;

৩
.
উি�িখত উপ�ি�স�েহর হার িশ�া ম�ণালেয়র �ারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-১১২, তািরখ: ০৪/০২/২০১৬ সং�ক ��াপন
অ�যায়ী অ�সরণীয়।

৪
.
 

উে�খ থােক �য, নীিতমালার শত�াবলী পালন সােপে� গ�ত কিম� ক��ক অ�েমািদত ও বাছাই�ত উপ�ি� �া� িশ�াথ�েদর তািলকা িনধ �ারণ
করেত হেব; 
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৫
.
সংি�� অ�েলর ওেয়বসাইেট রাজ� খাত�� তফিসলী উপ�ি� িবষয়ক এক� �সবাব� �তরী কের �ি�র �গেজট/িব�ি�/অিফস আেদশস�হ
িনয়িমত আপেলাড করেত হেব এবং উপ�ি��া� িশ�াথ�েদর �গেজট আগামী ০৯/০৫/২০২১ তািরেখর মে� �কাশ করেবন ও �িত�ান �ধানেদর
অবগিতর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেবন;

৬
.
�ি��া� িশ�াথ� িনয়িমত/ধারাবািহকভােব অ�য়নরত রেয়েছ িনি�ত হেয় ত� আপেলাড করা; 

৭
.
উপ�ি�র তািলকায় নাম রেয়েছ অথচ সংি�� �িত�ােন অ�য়নরত নয় এমন িশ�াথ�র ত� এি� করা যােব না।

৮
.
পাঠ িবরতী রেয়েছ এ�প িশ�াথ�র ত� এি� করা যােব না।

৯
.
অনলাইন �াংক িহসাব ন�র স�ক ও িন� �লভােব �রণ করা;

১
০
.

ত�ািদ ��রেণর ��ে� �ল বা অিনয়ম পিরলি�ত হেল �িত�ান �ধান ও অ�েলর দািয়��া� কম �কত�াগণ দায়ী থাকেবন;

১
১
.

�ন, ২০২১ তািরেখর মে� ম�রী�ত উ� উপ�ি�র অেথ �উে�ালেন �থ � হেল এবং �কান শত� ভ� বা উপ�ি�র নীিতমালা ল�েনর জ� বত�মান
�িত�ান �ধানগণ দায়ী থাকেবন এবং এ উপ�ি�র অথ � �নরায় ম�র করা হেব না;

১
২
.

আগামী ০৯-০৫-২০১৯ তািরেখর মে� �-� অ�েলর ওেয়বসাইেটর িনধ �ািরত িলংেক �কাশ �ব �ক �কািশত উপ�ি� তািলকার হাড �কিপ সংি��
িশ�া �িত�ােন এবং মহাপিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র, বাংলােদশ, ঢাকা বরাবের ��রণ করেত হেব;

১
৩
.

২০২০-২০২১ অথ � বছের সং�াল� স�দায় তফিসলী (িহ�)/�বৗ�/�ী�ান/সশ� বািহনী/�ি� �িতব�ী/�িতব�ী (�ি� ও অ�ি�ক �তীত)/
অ�ি�ক/উপজাতীয় (�� �-�গা�ী) উপ�ি� �দােনর লে�� িশ�াথ�েদর �ি�র অথ � G2P প�িতেত EFT এর মা�েম সরাসির �াংক
িহসােব (Bank Account) ��রেণর লে�� MIS Software এর বিণ �ত িলংেক িন�িলিখত িনেদ �শাবলী অ�সরণ�ব �ক ত�ািদ এি�
�দান করেত হেব;

MIS সফটওয়াের এি�র ��ে� িনে�া� িনেদ �শাবলী অ�সরণীয় :
০১।           �ি��া� িশ�াথ� িনয়িমত ও ধারাবািহকভােব অ�য়নরত রেয়েছ িনি�ত হেয় ত� এি� করা;
০২।           পাঠ িবরিত রেয়েছ এ�প িশ�াথ�র ত� এি� না �দয়া;
০৩।          বাংলােদেশর অনলাইন �িবধাস�� তফসীল�� �াংেক িশ�াথ�র িনজ নােম / ১৮ বছেরর িনেচ িশ�াথ�েদর িপতা/মাতার সােথ
�যৗথ নােম �াংক িহসাব/�ল �াংক িহসাব �লেত হেব; 
০৪।           �যৗথ নােম �াংক িহসাব/�ল �াংক িহসাব �খালা হেল MIS-এ ত� এি�র ��ে� �যৗথ নামই উে�খ করেত হেব;
০৫।           িশ�াথ�র একক বা �যৗথ নােমর একাউ� ন�র �তীত িপতা/মাতা/অ� �কান আইন সংগত অিভভাবেকর �াংক িহসাব �দান করা
যােব না;
০৬।          িশ�াথ�র নাম ও অনলাইন �াংক িহসােবর নাম অিভ� হেত হেব;
০৭।           অনলাইন �াংক িহসাব ন�র অব�ই ১৩-১৭ িডিজেটর মে� হেত হেব এবং স�ক ও িন� �লভােব �রণ করেত হেব; 
০৮।          িবকাশ, িশউর ক�াশ নগদসহ এ ধরেণর �কান এেজ� �াংেকর িহসাব ন�র �দান না করা;
০৯।           িশ�াথ�র পরী�ার আইিড/�রিজে�শন ন�র, পরী�ার নাম ও সন স�কভােব �রণ করেত হেব;
১০।           �াংক, শাখার নাম, রাউ�ং ন�র এবং িশ�াথ�র �াংক িহসাব ন�র স�কভােব �রণ করেত হেব;
১১।           ত� ��রেণর ��ে� �ল বা অিনয়ম পিরলি�ত হেল �িত�ান �ধান/দািয়��া� কম �কত�া দায়ী থাকেবন;
১২।           ত� এি� �দয়ার সময়সীমা : ১০/০৫/২০২১ ি�. �থেক ২০/০৫/২০২১ ি�. পয ��।
ত� �রণ এর জ� িলংক িন��প :
# HSP & Scholarship MIS এর URL (িলংক) : hspbd.com/HSP-MIS/login 
# �িশ�ণ ও অ�া� তে�র জ� : https://www.facebook.com/groups/spbmu 

১১-৫-২০২১
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আ�িলক উপপিরচালক-সকল (িব�ালয় ও পিরদশ �ন শাখা)

�েফসর ড. �সয়দ �মা. �গালাম ফা�ক
মহাপিরচালক

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১০৯.৯৯.০০১.২০.৬০/১ তািরখ: ২৭ �বশাখ ১৪২৮

১০ �ম ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
২) পিরচালক(সকল), মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র, বাংলােদশ ঢাকা।
৩) উপপিরচালক, সাধারণ �শাসন শাখা , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
৪) �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, , িশ�া ম�ণালয়, ৪৫ �রানা প�ন, ঢাকা
৫) িবভাগীয় কে�ালার অব একাউ�স/�জলা/উপেজলা িহসাব র�ণ কম �কত�া...............
৬) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, ই. এম. আই. এস �সল , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র। (‘‘�দেশর ০৯� আ�িলক অিফেসর উপ-
পিরচালক বরাবর ২০২০-২০২১ অথ � বছের (৬� হেত ১০ম ��িণ পয �� অ�য়নরত) সং�াল� স�দায়, তফিসলী (িহ�)/�বৗ�/�ী�ান/
সশ� বািহনী/�ি� �িতব�ী/�িতব�ী (�ি� ও অ�ি�ক �তীত)/অ�ি�ক/উপজাতীয় (�� �-�গা�ী) িশ�াথ�েদর উপ�ি�র �কাটা
ব�েনর অিফস আেদশ’’ িশেরানােম আেদশ� মাউিশ’র ওেয়ব সাইেটর �না�শ �বােড � �কােশর অ�েরাধসহ)
৭) িপএ � মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ�র , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
৮) সংর�ণ নিথ।

১১-৫-২০২১
�মাঃ ��ল ইসলাম �চৗ�রী 
উপ-পিরচালক (এিকউএইউ)


