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�ধানম�ীর
িশ�া সহায়তা �া�

ইংের�জ বাংলা

�ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �াে� আপনােক
�াগতম
দির� ও �মধাবী িশ�াথ�েদর িশ�া িন��ত করার লে�� মাননীয় �ধানম�ী �শখ
হািসনার সানু�হ অিভ�ায় অনুযায়ী ২০১২ সােল “�ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�”
গঠন করা হয় । �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া� আইন, ২০১২ এর িবধান অনুযায়ী
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী ০৫ (পাচঁ) সদস� িবিশ�
“উপেদ�া পিরষদ”-এর সভাপিত । িবদ�মান আইেনর আওতায় গ�ঠত ২৬ (ছা��শ)
সদস�িবিশ� ‘�াি� �বাড�’-এ িশ�া ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী সভাপিত ।

�া� ফা� �থেক �ুল/কেলজ/মা�াসা/িব�িবদ�ালেয় অধ�য়নরত দির� ও �মধাবী
িশ�াথ�েদর উপবিৃ�, আিথ �ক সহায়তা, অনুদান ও উ� িশ�ায় �ফেলািশপ �দান করা
হে� । এেত কের দির� ও �মধাবী িশ�াথ�রা িড�ী পয �� িবনা �বতেন িশ�া �হেণর
সুেযাগ পাে� । িশ�াথ�েদর হােত �� সমেয়, ঝােমলাহীনভােব উপবিৃ�র অথ � �পৗ�েছ
�দয়ার লে�� �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া� ই-�াইেপ� িসে�ম বা�বায়ন করেছ ।
এই প�িতর ফেল িনব �ািচত িশ�াথ�েদর সুিবধাজনক সমেয়, �ােন এবং পছ�মেতা
আিথ �ক �িত�ােনর মাধ�েম �-� ব�াংক িহসােব উপবিৃ�র অথ � �দান িন��ত করা
হেব । িশ�া �িত�ােন ছা�-ছা�ীর সংখ�া ব�ৃ�, ঝের পড়া �রাধ, িশ�ার �সার,
বাল�িববাহ �রাধ, নারীর �মতায়ন ও আথ �-সামা�জক উ�য়নসহ দাির�� িবেমাচেন
�া� ���পূণ � ভূিমকা রাখেছ।

উপবিৃ� �াি�র শত�াবিল: ১. উপবিৃ� �াি�র জন� িশ�াথ�েক িড�ী (পাস)/ফা�জল
পয �ােয়  অধ�য়নরত িনয়িমত িশ�াথ�  হেত হেব।  ২. িনয়িমত
িশ�াথ�  িহেসেব  ��িণকে� (�াস) কমপে�  ৭৫% উপি�ত থাকেত হেব। এে�ে�
আবিশ�ক িবষয় িহেসেব  (বাংলা/ইংের�জ) গণনা করা �যেত পাের।  ৩.  উপবিৃ�
�াি�র জন� িনব �ািচত  িশ�াথ�র অিভভাবেকর বািষ �ক আয় �মাট ১,০০,০০০/- (এক
ল�) টাকার  কম হেত হেব। অিভভাবক/িপতামাতার  �মাট জিমর পিরমাণ িস�ট
কেপ �ােরশন এলাকায় বসবাসকারী ০.০৫ (পাচঁ) শতাংশ এবং অন�ান� এলাকায় ০.৭৫
(পচঁা�র) শতাংেশর কম জিম থাকেত হেব।
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Privacy  - Terms

কীভােব আেবদন করেবন
কীভােব আেবদন করেত হয় তার িভিডও
�টউেটািরয়াল �দখেত এখােন ি�ক ক�ন

ব�বহার িনেদ�িশকা �পেত এখােন ি�ক ক�ন

সাহায� �ড�
সাহােয�র জন� এখােন ি�ক ক�ন 
অথবা �যাগােযাগ ক�ন: 01778958356,
01778964156

�জ�ািসত ��
�জ�ািসত �� ও উ�র
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