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িবষয়: িকেশারগিকেশারগ   জলারজলার  ভরবভরব  উপেজলারউপেজলার  বাঁশগাড়ীবাঁশগাড়ী  ইসলািময়াইসলািময়া  দািখলদািখল  মা াসামা াসা- - এরএর  পিরদশনপিরদশন  ওও
িনরী ািনরী া  িতেবদেনরিতেবদেনর  ডশীটডশীট  জবাবজবাব  এরএর  উপরউপর  কািরগিরকািরগির  ওও  মা াসামা াসা  িশ ািশ া  িবভাগিবভাগ -  - এরএর  চূড়াচূড়া
মতামতমতামত  ওও  অ সরণীয়অ সরণীয়  িনেদশনািনেদশনা।।

সূ : মহাপিরচালক, মাউিশ িশ া অিধদ েরর ারক নং- ৩৭.২৫.০০০০.০০৫.০৯.০০৭.১৬-০৪,
তািরখঃ ০৪/০১/২০১৭ ি ঃ|

উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত পিরদশন ও িনরী া িতেবদেন উ ািপত আপি সমেূহর ডশীট জবােবর
উপর ম ণালেয়র িস া  িন প: 

১.(ক) িত া সং া ঃ আপি  নই িবধায় মতামত েয়াজন নই।
 (খ) নামকরণ সং া ঃ িত ানিটর ব ি র নােম নামকরণ করা হয় । আপি  নই িবধায় মতামত েয়াজন 

নই।
 (গ) ীকিৃতঃ ীকিৃত হালনাগাদ নবায়ন রাখার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা। পরবতী অিডেট এর 

িতফলন থাকেত হেব।
 (ঘ) ব ব হাপনা কিমিটঃ আপি  নই িবধায় মতামত েয়াজন নই। 
 (ঙ) রিভি ক এমিপও ভূি ঃ আপি  নই িবধায় মতামত েয়াজন নই। 
 (চ) ক টিকং: কিমিট গঠন কের িত ােনর যাবতীয় মালামাল ও অ হাবর স ি র বাৎসািরক ক 

যাচাই কের িনয়িমতভােব আপেডট সেব সংর ণ করার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা। পরবতী 
অিডেট এর িতফলন থাকেত হেব।

 (ছ) রিজ ারঃ ফাইল রিজ ার চাঁদা আদােয়র রিশদ বিহর রিজ ার, িডমা ড ও িরিস  রিজ ার, 
সাবিসিডয়ারী রিজ ারসহ ব ব ত রিজ ারসমহূ যথাযথভােব ব বহার এবং তা যথাযথভােব সংর ণ 
করার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা। পরবতী অিডেট এর িতফলন থাকেত হেব।

 (জ) শাখা/িশফটঃ িত ানিটেত অিতির  কান শাখা/িশফট চাল ুনাই। আপি  নই িবধায় মতামত েয়াজন 
নই।

 (ঝ) ১.িনেয়াগ সং া ঃ আপি  নই িবধায় মতামত েয়াজন নই।
মিহলা কাটা: ২০% কাটায় ায় ০২ জন মিহলা িশ ক াপ । বতমােন িত ােন ০১ জন মিহলা 
িশ ক কমরত আেছ। ভিব েত িশ ক িনেয়াগকােল মিহলা কাটা সংর েণর জ  পার’ ক িনেদশ 
দয়া হেলা। 

(ঞ) ািফং প াটান সং া : ২৪/১০/১৯৯৫ ও ২৩/০৪/২০১০ তািরেখ জারীকতৃ জনবল কাঠােমােত জুিনয়র 
মৗলভী-এর পদ না থাকায় উ  পেদ কমরত জনাব মাঃ শহী াহ, ইনেড  নং-৩৪১২৬০ উ ৃ  িশ ক 

িহেসেব কমরত থাকায় উ  পিরপে র ৯(খ) অ ে দ মাতােবক িতিন উ ৃ  িশ ক িহেসেব বতন-
ভাতািদর সরকাির অংশ পেত থাকেবন, তেব কান কারেণ উ  পদ শণূ  হেল ঐ পেদ আর নতনুভােব 
িনেয়াগ দয়া যােব না মেম পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা।
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িশ াগত  যাগ তাঃ পিরদশনকােল সকল িশ ক-কমচারীেদর িশ াগত যাগতার সনদ যথাযথ রেয়েছ। 
আপি  নই িবধায় মতামত েয়াজন নই।

 (ঠ) িশ কতার অিভ তাঃ িশ কতার অিভ তাঃ 
নাম পদবী পূব িত ােনর নাম অিভ তার সময়কাল

হেত পয
মাঃ নজ ল 

ইসলাম
সহকারী িশ ক 
(গিণত)

মশািরয়া এমদািদয়া দািখল 
মা াসা

১/১২/২০১৩ ৩০/০৯/১৫

মাঃ আসা াহ সহঃ মৗলভী সররাবাদ হাজী আফতাব উি ন 
দািখল মা াসা

০৫/০৯/০২ ৩১/১০/০৭

 এমতাব হায়, মাঃ নজ ল ইসলাম ও মাঃ আসা াহ পূব অিভ তা গণনা যাগ  িকনা িবষয়িট 
পযােলাচনা েম েয়াজনীয় ব ব হা হেণর জ  মহাপিরচালক, মা াসা িশ া অিধদ র’ ক অ েরাধ 
করা হেলা।

 (ড) বতন ল: িশ ক-কমচারীেদর বতন ল যাচাইেয় কান আপি  না থাকায় মতামত েয়াজন নই। 
 (ঢ) উপবিৃ  সং া : উপবিৃ র টাকা িশ াথীেদর মােঝ সিঠকভােব িবতরন করায় আপি  নই িবধায় 

মতামত েয়াজন নই।
২.(ক) জিম সং া ঃ িত ানিটর রকড মাতােবক জিমর পিরমান ১.৪৩ একর। সমদুয় জিমর খাজনা হাল 

নাগাদ পিরেশাধ করার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা। পরবতী অিডেট এর িতফলন থাকেত হেব।
(খ) গৃহ-ক  সং া ঃ িত ােনর ভৗত অবকাঠােমা উ ত কের িশ ক িমলনায়তন, িব ানাগার ও ছা ী 

িমলনায়তন পাঠাগার ব ব হা সে াষজনক করার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা।
 (গ) আসবাবপ : সামথ  অ যায়ী িত ানিটেত েয়াজনীয় আসবাবপে র সংখ া বিৃ  করার জে  

পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা।
৩.(ক) একােডিমক সং া  ম ব ঃ একােডিমক উ য়েনর জ  িনে বিণত িনেদশনা যথাযথভােব িতপালন 

করার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা এবং িবষয়িট িনি ত করার জ  কিমিটর সভাপিতসহ সকল 
সদ েক অ েরাধ করা হেলাঃ
১. পাঠদােন িশ া উপকরণ ব বহার করেত হেব;
২. িশ াথীেদর বািড়র কাজ িদেয় তা যথাসমেয় আদায় করেত হেব;
৩. িণকে  িশ েকর পাঠদান িত ান ধানেক িনয়িয়ত পযেব ণ করেত হেব;
৪. িণর অেপ াকতৃ দূবল ও অমেনােযাগী িশ াথী িচি ত কের তােদরেক িবেশষ পাঠদােনর ব ব হা
 করেত হেব;
৫. িতিট িণেত মািসক িটউেটািরয়াল পরী া চাল ুকরেত হেব;
৬. Participatory Method চাল ুকরেত হেব।
৭. বািষক অিভভাবক সভা কের ছা -ছা ীেদর লখা-পড়া এবং উপি িত স েক অিভভাবকেদরেক 
অবিহত
 করেত হেব;
৮. িত ােনর লখা-পড়ার মান উ ত করার লে  পিরচালনা কিমিট ও িশ ক ম ডলী যৗথভােব 

েচ া
 অব াহত রাখেবন;
৯. ইংেরিজ ভাষা ও তথ  যিু  ব বহােরর উপর  আেরাপ করেত হেব এবং
১০. িণ কে  পাঠদান যথাযথভােব পযেব ণ করেত হেব।

(খ) িবগত ০৩ (িতন) বছের ঝের পড়া িশ াথীঃ িত ােন ঝের পড়া িশ াথীেদর হার কিমেয় আনার লে  
কাযকর ব ব হা হণ করার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা। পরবতী অিডেট এর িতফলন থাকেত 
হেব। 

  (গ) পরী া সং া  তথ  ও ম ব ঃ
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১. অভ রীণ পরী া: অভ রীণ পরী ার প িত ফলাফেলর মান মাটামিুট সে াষজনক। সংখ াগত ও 
নগত মােনা য়েনর েচ া অব াহত রাখার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা।

২. বাড পরী া: বাড পরী ার ফলাফেলর মান মাটামিুট সে াষজনক। সংখ াগত ও নগত 
মােনা য়েনর েচ া অব াহত রাখার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা।
৩. জিডিস পরী া: জিডিস পরী ার ফলাফেলর মান মাটামিুট সে াষজনক। সংখ াগত ও নগত 
মােনা য়েনর েচ া অব াহত রাখার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা।
৪. বিৃ  াি র তথ : বিৃ  পরী ার ফলাফেলর মান মাটামিুট সে াষজনক। সংখ াগত ও নগত 
মােনা য়েনর েচ া অব াহত রাখার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা।

(ঘ) পাঠাগারঃ পাঠাগােরর জ  িন বিণত িনেদশনা যথাযথভােব িতপালন করার জ  পার’ ক িনেদশ 
দয়া হেলা এবং িবষয়িট িনি ত করার জ  পিরচালনা কিমিটর সভাপিতেক অ েরাধ করা হেলাঃ

১. পাঠাগােরর জ  কাম  সংখ ক পু ক সং হ করা;
২. িশ ক-িশ াথীেদর নােম িনয়িমত পু ক ই  করা;
৩. পাঠাগাের পু ক যথাযথভােব সংর ন করা;
৪. পাঠাগােরর জ  পাঠ সহায়ক ম াগািজন/পি কা রাখা এবং
৫. পাঠাগাের ছা ীেদর পাঠ সহায়ক পিরেবশ তরী করা।

(ঙ) ব ািনক য পািতঃ িত ানিটেত িব ান িবভাগ চাল ু নই। িব ান িবভাগ চাল ুকরার জ  পার’ ক 
িনেদশ দয়া হেলা।

(চ) সহপাঠ কায মঃ পির ার পির তা অিভযান, বৃ েরাপন, সামািজক উ য়ন/সেচতনতা বিৃ , ইজ, 
িবতক, ীড়া, ম াগািজন, দয়ািলকা কাশ, জাতীয় িদবসসমহূ যথাযথ মযাদায় পালন করাসহ সহপাঠ 
কায ম আেরা গিতশীল কের তথ  সংর েণর জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা।

৪.(ক) আয়-ব য় সং া  তথ  ও ম ব ঃ আয়-ব েয়র ে  িনে র িনেদশনা সমহূ যথাযথভােব িতপালন 
করার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা এবং িবষয়িট িনি ত করার জ  কিমিটর সভাপিতেক 
অ েরাধ করা হেলাঃ
১.সকল আয়-ব য় ব াংেকর মাধ ম স  করা;
২.খরেচর ভাউচাের কিমিটর অ েমাদন সােপে  গাড ফাইেল সংর ণ করা;
৩. েযাজ  ে  রাজ  া  ব বহার করা;
৪. িতিট লনেদন কলামনার ক াশবিহেত যথািনয়েম র ণােব ন করা;
৫. খরেচর ভাউচাের আয়ন-ব য়ন কমকতার অ া র করা;
৬. বসরকাির িশ া িত ােনর িহসাব র ণ িনেদিশকা মাতােবক আয়-ব য় িনবাহ করা;
৭. েযাজ  ে  আয়-কর ও ভ াট দান করেত হেব;
৮. য় কিমিটর মাধ েম য় কাজ স  করা;
৯. েযাজ  ে  ট কােটশন ও ট ডার করেত হেব এবং
১০. িত িতন মাস অ র ০৩ (িতন) সদ  িবিশ  অভ রীণ িনরী া কিমিট কতকৃ অভ রীণ িনরী া 
স  কের িতেবদন কিমিটর অ েমাদনপূবক সংর ন করেত এবং পযায় েম সকল িশ কেক উ  
কিমিটেত অ ভু  করেত হেব।

(খ) তহিবল সং া  তথ  ও ম ব : সংরি ত ও 
সাধারণ তহিবেল কাম  পিরমাণ টাকা জমা আেছ। 
আপি  নাই মতামত েয়াজন  নই।
ভিব  তহিবল: িত ােন বতমােন ভিব  তহিবল 
চাল ু নই িবধায় আগামী ১৫/১২/২০১৮ ি : 
তািরেখর মেধ  িত ানিটেত ভিব  তহিবল চাল ু
করার জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা।
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৫. (ক) িবগত পিরদশন: িবগত পিরদশেন িতেবদেনর 
অ ে দ ১৩ (ক) ীকিৃত নবায়ন করার পািরশ 
বা বািয়ত।  
(ছ) সহকারী মৗলভী জনাব মাঃ আবলু কােশম 
কতকৃ ৭,২৪/৫০ টাকা বতন িবল হেত মািসক 
িকি েত কতন করায় আপি  থেক অব াহিত দান 
করা হেলা।

(জ) সহকারী মৗলভী জনাব মাঃ আব ুবকর িসি ক 
কতকৃ ২,৮৮/৫০ টাকা বতন িবল হেত মািসক 
িকি েত কতন করায় আপি  থেক অব াহিত দান 
করা হেলা। 

(খ) মামলা সং া ঃ িত ােনর কােরা িব ে  কান 
মামলা চলমান নই। আপি  নই িবধায় মতামত 

েয়াজন নই।
(গ) ইভিটিজং: ইভিটিজং এর ফল স েক িশ াথীেদর 

সেচতন করার লে  কাযকর পদে প হেণর জ  
পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা। 

(ঘ) িশ ানীিত ২০১০ বা বায়ন: িশ ানীিত ২০১০ 
বা বায়ন করার লে  কাযকর করা পদে প 

হেণর জ  পার’ ক িনেদশ দয়া হেলা।      
                                                            
০২।  িত ান পিরচালনা সং া  যাবতীয় একােডিমক ও আিথক িবিধ-িবধান যথাযথভােব িতপালন করার
জ  পার’ ক িনেদশনা িদেয় িবষয়িট িনি ত করার জ  ম ােনিজং কিমিটর সভাপিত ও অ া  সদ গণেক
িনেদশ েম অ েরাধ জানােনা হেলা।

২৬-১১-২০১৮

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক, মাদরাসা িশ া অিধদ র, ই াটন, 
ঢাকা।
২) পিরচালক, পিরদশন ও িনরী া অিধদ র, িশ া 
ভবন, ঢাকা।
৩) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, 
িকেশারগ
৪) সভাপিত/ পার, বাঁশগাড়ী ইসলািময়া দািখল 
মা াসা, উপেজলা: ভরব, জলা: িকেশারগ ।

নূরজাহান বগম
সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭৫২৭২

ারক ন র: ৫৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.০৫৯.১৭.৩৭৬/১(৪) তািরখ: ৬ অ হায়ণ ১৪২৫
২০ নেভ র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) যু  সিচব, অিডট ও আইন অ িবভাগ, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়,
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ঢাকা।
২) িতম ীর একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৩) সিচেবর একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৪) া ামার , আইিসিট অিধশাখা, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ , িশ া ম ণালয়, ঢাকা
(এ িবভােগর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

২৬-১১-২০১৮

নরূজাহান বগম 
সহকারী সিচব
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