
সহত্তর্াত্তিিা চুত্তি 

 (Co-Operation Agreement) 

এই সহদর্ারগতা চুরি ২০২-  সাদলর ----------------------- মাদসর ------------ তাররদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পদক্ষ 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর -এর মহাপররচালক (প্রর্থম পক্ষ) এবাং কার্ যক্রমর্ভি রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদনর প্রধান ত্তিক্ষক/সুপাত্তিনত্তটনত্তেন্ট/অধ্যক্ষ 

(সিকাত্তি ত্তিক্ষা প্রত্তিষ্ঠাত্তনি ক্ষক্ষত্তে) অেবা ব্যবস্থাপনা/পররচালনা করমটির সভাপরত (দবসরকারর রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদনর শক্ষদে)  

ত্তিক্ষাপ্রত্তিষ্ঠাত্তনি নাম: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ত্তিক্ষাপ্রত্তিষ্ঠাত্তনি EIIN: ----------------------------- কাত্তিিত্তি ত্তিক্ষা ক্ষবাে য প্রদি প্রত্তিষ্ঠান ক্ষকাে: --------------------------- 

ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা-------------------------------------------------------------োকঘি:--------------------------------------- 

উপত্তেলা: ---------------------------------------ক্ষেলা: ---------------------------------- ত্তবভাি: --------------------------- 

ক্ষটত্তলত্তফান/ক্ষমাবাইল: --------------------------------------ই-ক্ষমইল ---------------------------------------------------------- 

 

(রিতীে পক্ষ) এর মদে প্রণীত হল  

শর্দহতু রবগত ০৭ জানুোরর ২০২০ ররিঃ তাররদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীে প্রিানমন্ত্রীর সভাপরতদে একদনক সভার 

রসদ্ধান্ত অনুর্ােী রশক্ষা মন্ত্রণালদের কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর অিীন কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষার্থীদের উপবৃরি রবতরণ 

ও রশক্ষা উপকরণ ক্রে সহােতা প্রোন কার্ যক্রম গ্রহণ করা হদেদ ; 

এবাং শর্দহতু এ কার্ যক্রম স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন করার লদক্ষে রশক্ষা মন্ত্রণালে হদত ‘কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর অিীন 

কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষার্থীদের উপবৃরি রবতরণ ও রশক্ষা উপকরণ ক্রে সহােতা নীরতমালা-২০২০’ প্রণেন এবাং উপবৃরি 

কার্ যক্রম ম্যানুদেল অনুদমােন করা হদেদ ; 

এবাং শর্দহতু উপবৃরি কার্ যক্রম ম্যানুোদলর অনুদচ্ছে-৫(ঘ) অনুর্ােী রনব যারচত কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠানসমূহ কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর 

সাদর্থ একটি Participation Agreement এর মােদম যুি র্থাকদব; 

এবাং শর্দহতু কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর কর্তযক উপবৃরি কার্ যক্রদমর জন্য উরল্লরেত রশক্ষা প্ররতষ্ঠানদক রনব যাচন করা হদেদ ; 

এবাং শর্দহতু উরল্লরেত রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর প্রধান ত্তিক্ষক/সুপাত্তিনত্তটনত্তেন্ট/অধ্যক্ষ (সিকাত্তি ত্তিক্ষা প্রত্তিষ্ঠাত্তনি ক্ষক্ষত্তে) অেবা 

ব্যবস্থাপনা/পররচালনা কত্তমটিি সভাপত্তি (শবসরকারর প্ররতষ্ঠাদনর শক্ষদে) এই কার্ যক্রদমর মােদম উপবৃরি নীরতমালা ও উপবৃরি কার্ যক্রম 

ম্যানুোদল বরণ যত লক্ষে বাস্তবােন প্ররক্রোে অাংশগ্রহদণর জন্য ইচ্ছা প্রকাশ কদরদ ন এবাং সরকারও রনম্নবরণ যত শতযারে পালন সাদপদক্ষ 

প্রদোজনীে আরর্থ যক ও কাররগরর সহােতা প্রোদন সম্মত হদলন  

 

 



অনুদচ্ছে-১ সািারণ সাংজ্ঞা  

িারা ১-০১: অন্য শকান চুরি অর্থবা আইদন র্াই র্থাকুক না শকন এ চুরিদত রনদম্ন বরণ যত শব্দসমূদহর অর্থ য রনম্নরুদপ সঙ্গারেত হদব  

(ক) উপবৃত্তি নীত্তিমালা বলদত রশক্ষা মন্ত্রণালদের ‘কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর অিীন কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষার্থীদের 

উপবৃরি রবতরণ ও রশক্ষা উপকরণ ক্রে সহােতা নীরতমালা-২০২০’-দক বুঝাদব (পত্তিত্তিষ্ট-ক)। 

(ে) উপবৃত্তি কার্ যক্রম বলত্তি রশক্ষা মন্ত্রণালদের ‘কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাদগর অিীন কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষার্থীদের 

উপবৃরি রবতরণ ও রশক্ষা উপকরণ ক্রে সহােতা নীরতমালা-২০২০’ -এর আওতাে গৃহীত কার্ যক্রম-দক বুঝাদব।  

(গ) উপবৃত্তি কার্ যক্রম ম্যানুত্তেল বলত্তি কাত্তিিত্তি ও মাদ্রাসা ত্তিক্ষা ত্তবভাত্তিি অধীন কাত্তিিত্তি ত্তিক্ষা প্রত্তিষ্ঠাত্তনি ত্তিক্ষােীত্তদি উপবৃত্তি 

কার্ যক্রম পত্তিচালনাি েন্য ত্তিক্ষা মন্ত্রণালে হত্তি অনুত্তমাত্তদি ‘উপবৃত্তি কার্ যক্রম ম্যানুত্তেল’-ক্ষক বুঝাত্তব; অিঃপি ম্যানুত্তেল ত্তহসাত্তব 

অত্তভত্তহি হত্তব(পরররশষ্ট-ে)।  

(ঘ) ত্তিক্ষা প্রত্তিষ্ঠান বলত্তি এ উপবৃত্তি কার্ যক্রমভুি স্কুল, কত্তলে, মাদ্রাসা ও ইনত্তিটিউট ক্ষক বুঝাত্তব। 

(ঙ) ছাে-ছােী ত্তনব যাচন কত্তমটি বলত্তি উপবৃত্তি কার্ যক্রম ম্যানুত্তেত্তলি অনুত্তেদ-৯ এ বত্তণ যি কত্তমটি’ক্ষক বুঝাত্তব।  

(চ) ক্ষর্াগ্য ত্তিক্ষােী হদলা শস সকল রশক্ষার্থী, উপবৃরি কার্ যক্রম ম্যানুদেল এর অনুদচ্ছে-৭ এ বরণ যত উপবৃত্তি ত্তবিিণ ও বই ক্রত্তে সহােিা 

প্রাত্তিি সাধািণ িিযাবলী পূরণ সাদপদক্ষ অনুদচ্ছে-৬ এ বরণ যত উপবৃত্তি প্রাত্তিি ক্ষর্াগ্যিা িারা রনি যাররত শর্াগ্য রশক্ষার্থী।   

( ) ‘ক্ষসবা’ এবং ‘সহােিা’ বলদত এ কার্ যক্রম বাস্তবােদন কার্ যক্রদমর নীরতমালা ও ম্যানুদেল অনুর্ােী ২ে পক্ষ কর্তযক প্রেি শসবা এবাং 

সহােতাদক বুঝাদব।  

অনুদচ্ছে-২: পক্ষিদের অবশ্য করণীে ও বােবািকতা  

িারা ২-০১ প্রর্থম পদক্ষর বােবািকতা- 

 বাাংলাদেশ সরকার অর্থ যাৎ ১ম পক্ষ এ কার্ যক্রম বাস্তবােদন সারব যক োরেে পালন করদব এবাং  

(ক) প্রদতেক শর্াগ্য রশক্ষার্থীদক উপবৃরি ও রশক্ষা উপকরণ ক্রে সহােতার অর্থ য পররদশাি করদব।  

(ে) প্রদোজদন শর্দকান সমে শর্াগ্য রশক্ষার্থীর সাংখ্যা ও সঠিকতা র্াচাই বা াই ও পুনিঃরনরীক্ষণ  করদত পারদব।  

(গ) কার্ যক্রমর্ভি সকল রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদন শর্াগ্য রশক্ষার্থীর উপবৃরি রবতরণ ও রশক্ষা উপকরণ ক্রে সহােতা প্রোন করদব।  

(ঘ) ইচ্ছাকৃতভাদব র্ভল তথ্য প্রোন কদর রশক্ষার্থী রনব যাচন করদল োেী ব্যরিদের রবরুদদ্ধ আইনানুগ শারস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করদব। 

(ঙ) রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদনর প্রধান ত্তিক্ষক/সুপাত্তিনত্তটনত্তেন্ট/অধ্যক্ষ/ব্যবস্থাপনা/পররচালনা-করমটি শক কার্ যক্রম বাস্তবােদনর স্বাদর্থ য শর্দকান 

আদেশ/রনদে যশ/উপদেশ প্রোন করদব।  

(চ) সিকাি ত্তভন্ন ক্ষকান ত্তসদ্ধান্ত গ্রহণ না কিত্তল এই চুত্তিি আওিাে ১ম পক্ষ ২ে পক্ষত্তক পত্তিচালন ব্যে বাবদ ক্ষকান অে য প্রদান কিত্তব 

না।  

িারা ২-০২ রিতীে পদক্ষর বােবািকতা-  

২ে পক্ষ অর্থ যাৎ রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা/পররচালনা করমটির সকল সেস্যসহ সকল রশক্ষক ও অরভভাবক এ কার্ যক্রম বাস্তবােদন 

সারব যক সহদর্ারগতা করদব এবাং  

(ক) রশক্ষাপ্ররতষ্ঠান প্রিাদনর প্রতেক্ষ তত্ত্বাবিাদন রশক্ষার্থীর আদবেনপে (SAF) রনর্ভ যলভাদব পূরদণ সহােতা করদব। 



(ে) উপবৃত্তিি েন্য ত্তিক্ষােীি আত্তবদনপত্তে (SAF) ভুল িথ্য প্রদাত্তনি েন্য ত্তিক্ষােী ও প্রত্তিষ্ঠান উভেই দােী োকত্তবন।  

(ি) উপবৃত্তি কার্ যক্রম ম্যানুত্তেল এি অনুত্তেদ-১০ অনুসাত্তি উপবৃত্তি প্রােী ত্তিক্ষােীত্তদি িথ্য সংগ্রহ ও ভযাত্তলত্তেিন প্রত্তক্রোে সকল 

কার্ যক্রম কাত্তিিত্তি ত্তিক্ষা অত্তধদিি হত্তি ত্তনধ যাত্তিি সমত্তেি মত্তধ্য র্োর্েভাত্তব সম্পন্ন কিত্তব।  

(ঘ) রশক্ষার্থীদের আদবেনপেসমূহ অনলাইদন সঠিকভাদব পূরদণর পর অনলাইদনই সাংরিষ্ট আঞ্চরলক পররচালদকর কার্ যালদে শপ্ররণ 

করদব।  

(ঙ) রশক্ষাবদষ যর বারষ যক/পারব যক পরীক্ষার পূদব যই অত্তভভাবকবৃন্দ ও ত্তিক্ষকবৃন্দ এি সমন্বত্তে ন্যযনিম ২টি সভা আহ্বান কিত্তব এবং উপবৃরি 

প্রারপ্ত/অব্যাহত রাোর শর্াগ্যতাসমূহ রশক্ষার্থী ও অরভভাবক শক বুরঝদে বলদব।  

(চ) কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর এ কার্ যক্রদমর আওতাে আদোরজত কম যশালা/প্ররশক্ষদণ রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনা/পররচালনা করমটির 

সেস্য ও রশক্ষকগণ অাংশগ্রহণ করদবন।  

( ) রশক্ষাপ্ররতষ্ঠান রশক্ষার্থীদের উপরস্থরত, ক্ষবাে য পিীক্ষাি ফলাফল, রববাহ, শকাো সম্পরকযত তথ্য সঠিক ও সুরবন্যস্তভাদব রক্ষণাদবক্ষণ 

করদব শর্ন শর্দকান সমে কর্তযপক্ষ তা পর্ যাদলাচনা কদর শেেদত পাদর।  

(জ) এ  াড়াও রনম্নবরণ যত শররজস্টারসমূহ সবসমে হালনাগাে রােদত হদব:  

১) রশক্ষার্থী ভরতয শররজস্টার ২) রশক্ষার্থী উপরস্থরত শররজস্টার ৩) রশক্ষার্থী ট্রান্সফার শররজস্টার ৪) ত্তিক্ষােীি রবরভন্ন পারব যক পরীক্ষার 

উিরপে (প্রদর্াজে শক্ষদে) ৪) রশক্ষার্থীর ত্তবত্তভন্ন ক্ষবাে য ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল শররজস্টার।  

(ঝ) বরণ যত শররজস্টার ও শরকর্ যসমূহ মরনেররাং প্ররতষ্ঠান অর্থবা আঞ্চরলক পররচালক অর্থবা কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর বা তৎকর্তযক 

ক্ষমতা প্রাপ্ত শর্দকান কম যকতযার পররেশ যদনর সমে প্রেশ যন করদব।  

(ঞ) উপবৃত্তি কার্ যক্রম ম্যানুত্তেল এি অনুত্তেদ-৫(ক) এ বত্তণ যি কাত্তিকুলামসমূত্তহি ত্তিক্ষােীিণ উপবৃত্তিি েন্য ত্তবত্তবত্তচি হত্তব।  

(ে) প্ররতষ্ঠাদনর পাঠোদনর অনুমরত ও নবােন, বত্তণ যি কাত্তিকুলাত্তমি ক্ষকাস য সমূত্তহি (ক্ষেে/ক্ষটকত্তনালত্তে) সংত্তর্ােত্তনি অনুত্তমাদন ও 

নবােন কিত্তব।  

(ঠ) সকল উপকারদভাগী রশক্ষার্থীদের বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা শবাদর্ যর শররজদেশন ন নির রনররত করদত হদব। 

(ে) ত্তিক্ষােী ত্তনব যাচত্তনি ক্ষক্ষত্তে প্রত্তিষ্ঠাত্তন নীত্তিমালাি মাধ্যত্তম িঠিি কত্তমটি সম্পূণ য দােভাি গ্রহণ কিত্তব। এত্তক্ষত্তে ক্ষকান অত্তনেম 

পত্তিলত্তক্ষি হত্তল িা সম্পূণ যভাত্তব কত্তমটি িো প্রত্তিষ্ঠাত্তনি উপি বিযাত্তব।  

 

অনুদচ্ছে-৩ চুরির সমেকাল ও বারতলকরণ  

ধািা-৩-০১: এই চুরি উভেপদক্ষর স্বাক্ষদরর তাররে শর্থদক কার্ যকর হদেদ  বদল গণ্য হদব| প্রর্থম পদক্ষর শনাটিদশর মােদম রিতীে পক্ষ 

কর্তযক িারা-২ এ বরণ যত শতযারে পালন সাদপদক্ষ প্ররত ব র তা নবােন করা র্াদব।  

ধািা-৩-০২: র্রে ১ম পক্ষ কর্তযক ২ে পদক্ষর আরর্থ যক অরনেম ও শতযারের রবচুেরত পররলরক্ষত হে তদব তা সাংদশািদনর জন্য শনাটিদশর 

মােদম ১ম পক্ষ ২ে পক্ষদক ১ (এক) মাস সমে রেদত পারদব। রনি যাররত সমদের মদেও র্রে ২ে পক্ষ অরনেম সাংদশািন ও শতযারে 

প্ররতপালদন ব্যর্থ য হে তদব রনি যাররত ১ মাস সমে শশষ হওোর পররেন শর্থদকই প্রেি সকল সুদর্াগ সুরবিা প্রতোহার করদত পারদব অর্থবা 

সমস্ত অরনেম সাংদশািদনর এবাং প্রদর্াজে শতযারে র্র্থার্র্থভাদব প্ররতপালদনর জন্য সতকয কদর আদরা ২ মাস সমে রেদত পারদব।  

 

 



ধািা-৩-০৩: ২ে পক্ষ র্রে এই অরতররি ২ মাস সমদের মদেও অরনেম সাংদশািন করদত এবাং শতযারে প্ররতপালদন ব্যর্থ য হে তদব ১ম 

পক্ষ ৩০ রেদনর শনাটিশ প্রোদনর মােদম ২ে পক্ষদক প্রেি সকল সুদর্াগ সুরবিা প্রতোহারকরতিঃ এই চুরি বারতল করদত পারদব।  

 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর পদক্ষ রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর পদক্ষ 

 

 

 

নাম, পদত্তব ও স্বাক্ষর তাররেসহ 

 

 

 

নাম ও স্বাক্ষর তাররেসহ 

মহাপত্তিচালক এি পত্তক্ষ সভাপরত 

 প্রধান ত্তিক্ষক/সুপাত্তিনত্তটনত্তেন্ট/অধ্যক্ষ 

 (সিকাত্তি ত্তিক্ষা প্রত্তিষ্ঠাত্তনি ক্ষক্ষত্তে) 

সভাপরত, ব্যবস্থাপনা/পররচালনা করমটি 

(দবসরকারর রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাদনর শক্ষদে)  

  

 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা 

 প্ররতষ্ঠাদনর সীল 

 

 

 প্রর্থম পদক্ষর সাক্ষী রিতীেপদক্ষর সাক্ষী 

১। 

 

 

১। 

 

 

২।  

 

 

২।  

 

 

 


