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�খব�   
 

মানবস�দ উ�য়েন িশ�ার �কান িবক� �নই । িশ�া মা�েষর �া���েক িনি�ত কের মা�ষেক সমােজর  

একজন দািয়�বান ও উৎপাদনশীল নাগিরক হওয়ার �েযাগ �ি� কের । �টকসই উ�য়েনর জ� �ল উপাদান� হল 

মানস�ত ও �জনী�লক িশ�া । জনগণেক �িশ�ায় িশি�ত কের �তালার  মা�েম অথ �ৈনিতক উ�য়েনর কাি�ত 

ল��মা�ায় �পৗছঁােনা স�ব। িশি�ত জনগণ এক� �দেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েনর ধারা বজায় রাখেত চািলকা শি� 

িহেসেব কাজ কের। আর বাংলােদেশর মত উ�য়নশীল �দেশ সীিমত স�েদর ম� �থেক িশ�ার মান উ�ত ও 

সাব �জনীন করার জ� �েয়াজন এে�ে� �িয়ত স�েদর উৎপাদনশীল �বহার করা। স�েদর উৎপাদনশীল �বহার 

না হেল িশ�ার �য় িদন িদন �ি� পােব। ফেল অেনক �মধাবীরা উ� িশ�া �হেণর �েযাগ �থেক বি�ত হেব। 

ফল�িতেত আমােদর অথ �নীিত িবপয �� হেব। এ অব�া �থেক উ�রেণর জ� িশ�া খােত িবিভ� উপকরণািদর �পছেন 

�িয়ত অথ � সে�াষজনকভােব �বহার করেত হেব। ফেল িশ�া �ব�া সহজলভ� হেব এবং �মধাবীরা অিধক হাের উ� 

িশ�া �হেণর �েযাগ পােব। এ ল��েক সামেন �রেখ িবিভ� িনণ �ায়েকর সাহাে� ১২ � সরকারী ও �বসরকারী কেলজ 

হেত �া� তে�র আেলােক উ� মা�িমক পয �ােয়র ২০১৩ হেত ২০১৫ সাল পয �� কেলজ িভি�ক গড় �ন��তা, গড় 

�ন��তার �বণতা পিরমাপ এবং পােশর হার �লনা করা হেয়েছ।    

 

�য সম� িশ�া �িত�ান ত� সরবরাহ�ব �ক �িতেবদন ��েত সহেযািগতা কেরেছন তােদরেক জানাই     

আ�িরক ধ�বাদ ও �ত�তা । আশা কির িবিভ� িনণ �ায়েকর আেলােক ফলাফল এবং িবে�ষণ হেত সংি�� �িত�ান, 

উৎসাহী পাঠক পা�কা ও গেবষকেদর �ি�ধম� ��েবাধেক জা�ত করেত এ �িতেবদন� সহায়ক হেব । �িতেবদেনর 

ভিব�ৎ মান উ�য়েন গঠন�লক মতামত ও ��বান �পািরশ সাদের �হণ করা হেব ।  

 
 
 
 
 

    এস. এম. আশরা��ামান 
                                   পিরচালক (�� সিচব) 
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�িতেবদেন যারা কাজ কেরেছন 
 

১। জনাব এ�এম �মাজাে�ল হক  :    সািব �ক ত�াবধায়ন 
 উ��তন গেবষণা কম �কত�া 
 
 
২। �মাছাঃ আিবদা �লতানা            :    পিরক�না, গঠন�ণালী, ত� িবে�ষণ ও �িতেবদন ��ত ।             
 গেবষণা কম �কত�া 
 
৩। জনাব �মাঃ িরপন িময়া                   :   ত� সং�হ , ত� িবে�ষণ ও �িতেবদন ��ত । 
 পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ii) 



 
 

�িতেবদেন �ব�ত িনণ �ায়ক ও ��াবলী 
 
১।      আবত�ক �য়  : িব�ালয় পিরচালনা ও �শাসিনক �য়, যথাঃ িশ�ক/িশি�কার �বতন ও ভাতািদ,            

কম �চারীেদর �বতন ও ভাতািদ, �মণ ভাতা, ��শনারী, যানবাহন, ঘর ভাড়া, 
�ালানী, �খল�লা/িবেনাদন, �িফন, �মরামত, �টিলেফান ডাকমা�ল, আসবাবপ� 
ও িবিবধ ।  

 
২।  �বণতা       =  

 
 

৩।  �ন��তার িনণ �ায়ক     
 

(ক)       �মাট ছা� ছা�ীর সং�া     = িশ�ক �িত ছা� ছা�ীর হার 
           িশ�েকর সং�া 
 

(খ)       ১ম বষ � পরী�ায় ছা� ছা�ীর পােসর সং�া  X ১০০  = বািষ �ক পরী�ায় উ�ীণ � ছা� ছা�ীর হার 
                   অংশ�হণকারী ছা� ছা�ীর সং�া 
 

(গ)      এসএসিস পরী�ায় ছা� ছা�ীর পােসর সং�া X ১০০  =   এসএসিস পরী�ায় ছা� ছা�ীর পােসর হার      
                 অংশ�হণকারী ছা� ছা�ীর সং�া 
 

(ঘ)      এসএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� ছা� ছা�ীর সং�া X ১০০  =   A+ ��ড �া� ছা� ছা�ীর হার 
                    অংশ�হণকারী ছা� ছা�ীর সং�া 
 

(ঙ)   এসএসিস পরী�ায়  A এবং A- ��ড �া� ছা� ছা�ীর সং�া X ১০০ =  ��ড A এবং A- �া� ছা� ছা�ীর হার 
                   অংশ�হণকারী ছা� ছা�ীর সং�া 
 

(চ)      �মাট আয়       =  জন�িত আয় 
         �মাট জনশি� 
 
(ছ)     �মাট আয়       =  ছা� ছা�ী �িত আয় 
         ছা� ছা�ীর সং�া 
 

(জ)     আবত�ক �য়      =  জন�িত আবত�ক �য় 
         �মাট জনশি� 
 

(ঝ)     আবত�ক �য়       =  ছা� ছা�ী �িত আবত�ক �য় 
         ছা� ছা�ীর সং�া 
 
(ঞ)      �বতন       = জন�িত �বতন 
         �মাট জনশি� 

 
(iii) 

                  বত�মান বছর     X ১০০ 
                    িভি� বছর 
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(iv) 



 
 

�িমকাঃ  
 মানব সভ�তার িবকােশ িশ�ার �িমকা অপিরসীম । িশ�া মা�েষর �ান, দ�তা ও মানিবক �নাবলীর 

িবকাশ ঘটায় । এক� জািত �কমন উ�ত তা িনভ �র কের তার িশ�া �ব�ার উপর । িশ�ার ��ে� অন�সরতা অদ� 

জনস�দ �তির কের যা �দেশর অথ �ৈনিতক উ�য়ন বাধা�� কের । আ�িনক িশ�া �ব�া �স �দেশর জনসং�ােক 

জনস�েদ পিরনত কের । বত�মােন িব�ায়েনর চ�ােল� িবেশষ কের এ�শ শতেকর চ�ােল� �মাকােবলা কের �টকসই 

উ�য়ন ল��মা�া অজ�েনর জ� আ�িনক িশ�ার �কান িবক� �নই । সরকার িশ�ােক সব �ািধক ��� িদেয়েছ । �দেশর 

বােজেট �মাট বরাে�র এক বড় অংশ িশ�া �ব�ার উ�য়েনর জ� বরা� �রেখেছ ।  এর অ�তম উে�� িশ�া 

�ব�ার উ�য়েনর মা�েম �টকসই উ�য়ন । ২০৩০ সােলর মে� বাংলােদশ �টকসই উ�য়েনর  ল��মা�া অজ�ন করেত 

চায় । িক� আমােদর �দেশর স�েদর সীমাব�তা ও জনগেণর মাথািপ� আয় কম হওয়ার কারেন �েগাপেযাগী িশ�া 

�ব�ার ��ে� নানা �িতব�কতা �দখা যায়। িশ�ার ��ে� অন�সরতা আমােদর �িতিনয়ত নানািবধ সম�ার 

স�ুখীন করেছ। এ সম�ার সমাধােনর জ� আমােদর িশ�া খােত �য বরা� রেয়েছ তার উৎপাদনশীল �বহার করেত 

হেব। িশ�া �ব�ােক অিধকতর উৎপাদনশীল করা স�ব হেল সকেলই আ�িনক িশ�া �হেণর �েযাগ পােব। আর 

এজ� �েয়াজন িশ�া খােতর সািব �ক �ন� ��তা িনিদ �� সময় অ�র পিরমান কের এর �ব �ল িদক�েলা িচি�ত করা এবং 

তা কা�েয় উঠার জ�  �েয়াজনীয় �িতেরাধ�লক �ব�া �হণ করা । আর এভােবই িশ�া �ব�ােক অিধকতর 

উৎপাদনশীল কের �তালা স�ব । 

 

সমী�া প�িতঃ 

 সরকারী ও �বসরকারী উ� মা�িমক িব�ালেয়র �ন��তা �বণতা পিরমাপ িবষয় সং�া� ত� সং�েহর 

জ� �াথিমকভােব ডাকেযােগ িবিভ� িশ�া �িত�ােন ��মালা ��রণ করা হয় । �য সম� �িত�ান হেত িনিদ �� সমেয় 

��মালা পাওয়া যায়িন �সখােন তািগদ প� �দওয়া হয় । পরবত� সমেয় �ি�গতভােব �যাগােযাগ �াপন করা হয় ।  

এই সম� উে�ােগর ফেল �য সম� �রণ�ত ��মালা পাওয়া যায় ত�ে� ১২(বার) � �িত�ােনর ��মালায় চািহদা 

�মাতােবক ত� পাওয়া �গেছ । উ� ১২(বার) � ��মালা হেত �া� তে�র িভি�েত এই �িতেবদন� ��ত করা 

হেয়েছ। 

 
উে��াবলীঃ 

(ক) �িতেবদেন �িত�ান িভি�ক িশ�ক �িত ছা�-ছা�ীর সং�া কা� অ�পােত আেছ িকনা  

      িবে�ষণ করা; 

(খ) িবিভ� পরী�ায় অংশ�হণকারী ছা� ছা�ী অ�পােত পােশর হার িবে�ষণ করা; 

(গ) �িত�ােন িনেয়ািজত জনশি� �িত আয় িবে�ষণ করা; 

(ঘ) �িত�ােন ছা� ছা�ী �িত আয় িবে�ষণ করা;  

 (ঙ) জন�িত �য় িবে�ষণ করা; 

 (চ) ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় িবে�ষণ করা; এবং 

 (ছ) জন�িত �বতন িবে�ষণ করা । 

১ 

 



 
 

সংি�� সারাংশঃ 

 এ �িতেবদেন ১২ � সরকাির ও �বসরকাির উ� মা�িমক পয �ােয়র কেলেজর ২০১৩ সাল হেত 

২০১৫ সাল পয �� িশ�ক �িত ছা�-ছা�ীর হার, ১ম বষ � পরী�ায় উ�ীণ � ছা�-ছা�ীর হার, এইচএসিস পরী�ায় ছা�-

ছা�ীর পােশর হার, এইচএসিস পরী�ায় ��ড A+ �া� ছা�-ছা�ীর  হার, এইচএসিস পরী�ায় ��ড A এবং A- �া� 

ছা�-ছা�ীর  হার, জন�িত আয়, ছা�-ছা�ী �িত আয়, জন�িত আবত�ক �য়, ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় ও জন�িত 

�বতন িবে�ষেণর মা�েম �িত�ােনর সফলতা ও �ব �লতার িদকস�হ উপ�াপন করা হেয়েছ। তাছাড়াও �িতেবদনাধীন 

সমেয় িশ�ক �িত ছা� ছা�ীর গড় �বণতা, ১ম বষ � পরী�ায় উ�ীণ � ছা� ছা�ীর গড় �বণতা, এইচ এস িস পরী�ায় 

ছা� ছা�ীর গড় পােশর �বণতা, এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ছা�ীর গড় �বণতা, এইচএসিস পরী�ায় A 

এবং A- ��ড �া� ছা�ছা�ীর গড় �বণতা, জন �িত গড় আয় �বণতা, ছা� ছা�ী �িত গড় আয় �বণতা, জন�িত গড় 

আবত�ক �য় �বণতা, ছা� ছা�ী �িত গড় আবত�ক �য় �বণতা সারাংশ সারণী ও িচে�র মা�েম উপ�াপন করা হল: 

 
ক)  ১২ � সরকাির ও �বসরকাির উ� মা�িমক পয �ােয়র কেলেজর িশ�ক �িত ছা� ছা�ীর গড় �বণতা �লনা করেল 
�দখা যায় �য, গড় �বণতা ২০১৩ সােলর  �লনায়  ২০১৪ এবং ২০১৫ উভয় সােল �াস �পেয়েছ । 
 

�িতেবদনাধীন সরকাির ও �বসরকাির কেলজ স�েহর িশ�ক �িত ছা� ছা�ীর গড় �বণতা  
(িভি� বছর ২০১৩=১০০) 

বছর িশ�ক �িত ছা� ছা�ীর গড় হার িশ�ক �িত ছা� ছা�ীর গড় �বণতা 
২০১৩ ২৫.৪৯ ১০০.০০ 
২০১৪ ২৫.৩১ ৯৯.২৯ 
২০১৫ ২৩.৮৮ ৯৩.৬৮ 

 

 

 
  
 ২ 



 
 

খ ) �িতেবদনাধীন কেলজ স�েহর ১ম বষ � পরী�ায় উ�ীণ � ছা� ছা�ীর গড় �বণতা �লনা করেল �দখা যায় �য, ১ম বষ � 
পরী�ায় উ�ীণ � ছা� ছা�ীর গড় �বণতা ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ ও ২০১৫ সােল  �ি� �পেয়েছ অপর িদেক এইচ 
এস িস পরী�ায় ছা� ছা�ীর গড় পােশর �বণতা ২০১৪ সােল �ি� �পেলও ২০১৫ সােল তা �াস �পেয়েছ ।  
 
�িতেবদনাধীন সরকাির ও �বসরকাির কেলজ স�েহর উ� মা�িমক ১ম বষ � পরী�ায় উ�ীণ � ছা� ছা�ীর গড় �বণতা ও 

এইচ এস িস পরী�ায় ছা� ছা�ীর গড় পােশর �বণতা  
(িভি� বছর ২০১৩=১০০) 

বছর ১ম বেষ � গড় পােশর  
হার 

এইচ এসিস পরী�ায় 
গড় পােশর হার 

১ম বষ � পরী�ায় 
উ�ীণ � ছা� ছা�ীর গড় 

�বণতা 

এইচ এস িস পরী�ায় 
ছা� ছা�ীর গড় পােশর 

�বণতা  
২০১৩ ৮৭.৭৮ ৮৫.১৮ ১০০ ১০০ 
২০১৪ ৯২.২৩ ৯১.৪২ ১০৫.০৭ ১০৭.৩৩ 
২০১৫ ৯১.৩২ ৮০.২৩ ১০৪.০৩ ৯৪.১৯ 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩ 



 
 

গ) �িতেবদনাধীন কেলজ স�েহর এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ছা�ীর গড় �বণতা �লনা করেল �দখা যায় 
�য, এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ছা�ীর গড় �বণতা ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ সােল �ি� �পেলও ২০১৫ 
সােল তা �াস �পেয়েছ ।  
 
�িতেবদনাধীন সরকাির ও �বসরকাির কেলজ স�েহর এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ছা�ীর গড় �বণতা 

(িভি� বছর ২০১৩=১০০) 
বছর এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� 

ছা�ছা�ীর গড়  
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� 

ছা�ছা�ীর গড় �বণতা  
২০১৩ ১৩.৭৭ ১০০.০০ 
২০১৪ ১৮.২১ ১৩২.২৪ 
২০১৫ ১১.১৫ ৮০.৯৭ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৪ 



 
 

ঘ) �িতেবদনাধীন কেলজ স�েহর জন �িত গড় আেয়র �বণতা ও ছা� ছা�ী �িত গড় আেয়র �বণতা  �লনা করেল 
�দখা যায় �য, উভয় ��ে� গড় আয় �বণতা ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ ও ২০১৫ সােল �ি� �পেয়েছ । 
 
 

�িতেবদনাধীন সরকাির ও �বসরকাির কেলজ স�েহর জন �িত গড় আেয়র �বণতা ও 
 ছা� ছা�ী �িত গড় আেয়র �বণতা 

িভি� বছর ২০১৩=১০০ 
বছর জন �িত গড় আয় ছা� ছা�ী �িত গড় 

আয় 
জন �িত গড় আেয়র 

�বণতা 
ছা� ছা�ী �িত গড় 

আেয়র �বণতা 
২০১৩ ২.৯৭ ০.২৪৬ ১০০.০০ ১০০.০০ 
২০১৪ ৩.১৬ ০.২৫৬ ১০৬.৪০ ১০৪.০৭ 
২০১৫ ৩.৩০ ০.৩১২ ১১১.১১ ১২৬.৮৩ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৫ 



 
 

ঙ) �িতেবদনাধীন কেলজ স�েহর জন �িত গড় আবত�ক �েয়র �বণতা এবং ছা� ছা�ী �িত গড় আবত�ক �েয়র 
�বণতা �লনা করেল �দখা যায় �য, উভয় ��ে�  আবত�ক �েয়র �বণতা ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ ও ২০১৫ সােল 
�ি� �পেয়েছ।  
 

�িতেবদনাধীন সরকাির ও �বসরকাির কেলজ স�েহর জন �িত গড় আবত�ক �েয়র �বণতা ও ছা� ছা�ী �িত গড় 
আবত�ক �েয়র �বণতা 
িভি� বছর ২০১৩=১০০ 

বছর জন �িত গড় 
আবত�ক �য় 

ছা� ছা�ী �িত গড় 
আবত�ক �য় 

জন �িত গড় আবত�ক 
�েয়র �বণতা 

ছা� ছা�ী �িত গড় 
আবত�ক �েয়র �বণতা 

২০১৩ ৩.৫৮ ০.২৭৯ ১০০.০০ ১০০.০০ 
২০১৪ ৩.৮৫ ০.৩১১ ১০৭.৫৪ ১১১.৪৭ 
২০১৫ ৩.৯৭ ০.৪০৬ ১১০.৮৯ ১৪৫.৫২ 

 
 

   
 
�পািরশঃ 
 
 ১। ধারাবািহকভােব �ন��তা �ি�র অ�রায়স�হ িচি�ত�ব �ক তা �িতকােরর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ  

     করেত হেব; 

 ২। আ�ঃ�িত�ােনর �লনা�লক িবে�ষণ করার �ব�া করা ; 

 ৩। িশ�ক �িত ছা� ছা�ীর সং�া কা� পয �ােয় রাখা; 

 ৪। িশ�া �দােনর যাবতীয় উপকরণসহ জনশি�র সেব �া� �বহার িনি�তকরণ এবং 

 ৫। �সাম���ণ �ভােব িশ�া �দােনর �য় সব � িন� পয �ােয়  রাখার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ। 

                                                            ৬     



 
 

এনিপও হেত ��রীত ��মালার আেলােক কেলজ স�হ হেত �া� ত� 
কেলেজর নামঃ  নটরেডম কেলজ 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ৮০ ৮৩ ৮২ 
কম �চারী ৭৬ ৭৫ ৭০ 
�মাট জনশি� 156 158 152 
�মাট ছা�/ছা�ী ৫১৩৪ ৫১৮৯ ৫১৬৭ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী 2613 2601 2604 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী 2521 2588 2563 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী 2538 2590 2564 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী 2523 2586 2543 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� 1771 2044 1639 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী - - - 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী 1771 2044 1639 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� 604 439 691 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী - - - 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   604 439 691 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� 104 80 155 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী  - - - 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   104 80 155 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 708 519 846 
�মাট আয় (ল� টাকা) 876.72 894.01 1062.12 
�মাট �য় (ল� টাকা) 211.26 199.1 210.71 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) 532.72 544.3 555.98 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  743.98 743.4 766.69 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 64.18 62.52 63.01 
১ম বেষ � পােশর হার 96.48 99.50 98.43 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 99.41 99.85 99.18 
এ+ ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 69.78 78.92 63.92 
এ ও এ- ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 27.90 20.04 33.00 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 5.62 5.66 6.99 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.171 0.172 0.206 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 4.77 4.71 5.04 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.145 0.143 0.148 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  3.41 3.44 3.66 

৭ 



 
 

কেলেজর নামঃ কিব নজ�ল সরকাির কেলজ 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ১০৪ ১০৪ ১০৬ 
কম �চারী ৬৫ ৬৮ ৭১ 
�মাট জনশি� 169 172 177 
�মাট ছা�/ছা�ী ২৪০০ ২৬০০ ২৬৩০ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ১৪৬৩ ১৫৫০ ১৪০০ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী ১০৮০ ১৩৫০ ১৩৫০ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ১৩৬৩ ১৪৯৯ ১৩৭৫ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী ১০৮২ ১৩৪১ ৯৩৭ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ১৯ ৪০ ৯ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী ৬ ৫ ০ 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী 25 45 9 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� ২৫৩ ৩৩৭ ১৮০ 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী ৩২ ৪১ ৩৮ 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   285 378 218 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� ২২৮ ২৮১ ২০০ 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী  ২৪ ৫২ ৩৭ 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   252 333 237 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 537 711 455 
�মাট আয় (ল� টাকা) ৭৩০ ৭৯৩ ৮০৬ 
�মাট �য় (ল� টাকা) ১০৭৮ ১১৭৫ ১৩৯০ 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) ২৫৪.৪৮ ২৫৪.৭৫ ২৪৮.৮০ 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  1332.48 1429.8 1638.8 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 23.08 25.00 24.81 
১ম বেষ � পােশর হার 73.82 87.10 96.43 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 79.38 89.46 68.15 
এ+ ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 1.83 3.00 0.65 
এ ও এ- ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 39.40 47.43 33.09 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 4.32 4.61 4.55 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.304 0.305 0.306 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 7.88 8.31 9.26 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.555 0.550 0.623 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  1.51 1.48 1.41 

৮ 



 
 

কেলেজর নামঃ  �লশান কেলজ (িডি�) 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ২৮ ২৮ ২৮ 
কম �চারী ৮ ৯ ৯ 
�মাট জনশি� 36 37 37 
�মাট ছা�/ছা�ী ১৪২ ১৯৫ ১১৮ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ১৩০ ১৯০ ১১৩ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী ১১৫ ১৭০ ১০০ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ১২০ ১৪১ ১১২ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী ১১১ ১৩০ ৭৬ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ২ ০ ০ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী ৩ ০ ০ 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী 5 0 0 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� ২৪ ১৬ 4 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী 14 13 1 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   38 29 5 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� 22 32 8 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী  6 20 6 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   28 52 14 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 66 81 19 
�মাট আয় (ল� টাকা) 29 32 35 
�মাট �য় (ল� টাকা) 16 18 14 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) 12 14 15 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  28 32 29 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 5.07 6.96 4.21 
১ম বেষ � পােশর হার 88.46 89.47 88.50 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 92.50 92.20 67.86 
এ+ ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 4.17 0.00 0.00 
এ ও এ- ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 55.00 57.45 16.96 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 0.81 0.86 0.95 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.204 0.164 0.297 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.78 0.86 0.78 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.197 0.164 0.246 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  0.33 0.38 0.41 

৯ 



 
 

কেলেজর নামঃ  সরকাির িব�ান কেলজ 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ৩৫ ৪৩ ৪৪ 
কম �চারী ১৯ ২১ ৩৪ 
�মাট জনশি� 54 64 78 
�মাট ছা�/ছা�ী ২৪০০ ২৪০০ ২৫১৯ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ১১৩৩ ১১৭৯ ১২০২ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী ৭৫৫ ১১৪৩ ৮২২ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ১৪০৬ ১৪৩১ ১২২৩ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী ১২৩৮ ১৩৫৬ ১১৯৬ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ৩০৩ ৫০০ ২৭৩ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী - - - 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী 303 500 273 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� ৪৯৩ ৪৯৭ ৮৩৫ 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী - - - 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   493 497 835 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� ২১২ ২৯১ ৬২ 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী  - - - 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   212 291 62 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 705 788 897 
�মাট আয় (ল� টাকা) ৫.৬১ ৬.০৫ ৬.৪৪ 
�মাট �য় (ল� টাকা) ১১.৫৪ ১৭.০৯ ৩২.১১ 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) ১৬৫.২০ ১২৩.৭৬ ২০৫.১২ 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  176.74 140.85 237.23 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 68.57 55.81 57.25 
১ম বেষ � পােশর হার 66.64 96.95 68.39 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 88.05 94.76 97.79 
এ+ ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 21.55 34.94 22.32 
এ ও এ- ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 50.14 55.07 73.34 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 0.10 0.09 0.08 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.002 0.003 0.003 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 3.27 2.20 3.04 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.074 0.059 0.094 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  3.06 1.93 2.63 

১০ 



 
 

কেলেজর নামঃ িসে��রী কেলজ 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ৭২ ৭২ ৭৯ 
কম �চারী ৩৩ ২৭ ২৭ 
�মাট জনশি� 105 99 106 
�মাট ছা�/ছা�ী ৭৬৩ ৭০৬ ৪৯১ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ৩০০ ২৮৪ ২০৭ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী ২৯১ ২৭৮ ২০০ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ৪০২ ৪৯৬ ৩১১ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী ২৬০ ৪৩০ ২২০ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ২ ১ ১ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী - - - 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী ০ ১ ১ 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� ৩২ ৬৪ ৩০ 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী ১৭ ২৪ ৩ 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   49 88 33 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� ৩৭ ১৬৯ ২৬ 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী  ১৫ ৬৪ ১৩ 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   52 233 39 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 101 321 72 
�মাট আয় (ল� টাকা) ১৭৯.৮৪ ১৭৫.৪৮ ১৬৭.১৭ 
�মাট �য় (ল� টাকা) ৩২.১৬ ৩৪.৫৪ ৩৯.২১ 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) ১২৫.২৭ ১৩৩.৭৭ ১২৪.১৭ 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  157.43 168.31 163.4 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 10.60 9.81 6.22 
১ম বেষ � পােশর হার 97.00 97.89 96.62 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 64.68 86.69 70.74 
এ+ ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 0.00 0.20 0.32 
এ ও এ- ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 25.12 64.72 23.15 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 1.71 1.77 1.58 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.236 0.249 0.340 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 1.50 1.70 1.54 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.206 0.238 0.333 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  1.19 1.35 1.17 

১১ 



 
 

কেলেজর নামঃ �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ১১২ ১০৭ ১০৯ 
কম �চারী ২০ ১৮ ২৭ 
�মাট জনশি� 132 125 136 
�মাট ছা�/ছা�ী ২৫৫৭ ৩০৪১ ৩১৪৩ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ১১৬৯ ১৫১৫ ১৪২৮ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী ৯৯৮ ১৩১৮ ১২৯৭ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ১৩৮৮ ১৫২৬ ১৭১৫ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী ৯৮৮ ১৩১১ ১৩০৯ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� - - - 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী ২৫ ৪২ ৬৭ 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী 25 42 67 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� - - - 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী ২৪৯ ২৭৫ ৩৭৬ 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   249 275 376 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� - - - 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী  ২২৫ ৪০৬ ৩২০ 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   225 406 320 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 474 681 696 
�মাট আয় (ল� টাকা) ১৯.০৪ ১৬.৬ ২১.৭৫ 
�মাট �য় (ল� টাকা) ১১.৪ ৩২.৮৭ ৪৮.৮৯ 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) ৩৩৯.৪৭ ৩৩০.৫৪ ৫২১.৬৪ 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  350.87 363.41 570.53 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 22.83 28.42 28.83 
১ম বেষ � পােশর হার 85.37 87.00 90.83 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 71.18 85.91 76.33 
এ+ ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 1.80 2.75 3.91 
এ ও এ- ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 34.15 44.63 40.58 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 0.14 0.13 0.16 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.007 0.005 0.007 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 2.66 2.91 4.20 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.137 0.120 0.182 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  2.57 2.64 3.84 

১২ 



 
 

কেলেজর নামঃ  সিল��াহ কেলজ 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ২৯ ২৯ ২৯ 
কম �চারী ১০ ১০ ১০ 
�মাট জনশি� 39 39 39 
�মাট ছা�/ছা�ী ৩৯২ ২৭৯ ৩৯৬ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ৩৪২ ২৫১ ৩৫৬ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী ৩১৬ ২৩৬ ৩৩৭ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ৩৩৭ ৪১৭ ৩০৭ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী ২৮১ ৩২৯ ১৪৬ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ০ ২ ৩ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী ০ ১ ১ 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী 0 3 4 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� ৩২ ২৯ ১৩ 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী ১০ ১৬ ০ 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   42 45 13 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� ৮২ ৭৫ ৪২ 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী  ১২ ১২ ৫ 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   94 87 47 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 136 132 60 
�মাট আয় (ল� টাকা) ৭৯.২৩ ৬৯.৭৫ ৬৩.১৫ 
�মাট �য় (ল� টাকা) ৭০.৮৮ ৭৪.৩১ ৬৬.০৯ 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) ২৬.৭৪ ২৬.৫২ ২৫.৫৭ 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  97.62 100.8 91.66 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 13.52 9.62 13.66 
১ম বেষ � পােশর হার 92.40 94.02 94.66 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 83.38 78.90 47.56 
এ+ ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 0.00 0.72 1.30 
এ ও এ- ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 40.36 31.65 19.54 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 2.03 1.79 1.62 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.202 0.250 0.159 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 2.50 2.59 2.35 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.249 0.361 0.231 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  0.69 0.68 0.66 

১৩ 



 
 

কেলেজর নামঃ ঢাকা কমাস � কেলজ 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ১০৮ ১১০ ১৩০ 
কম �চারী ১০৩ ১০৯ ১১২ 
�মাট জনশি� 211 219 242 
�মাট ছা�/ছা�ী ২৩৩৪ ২৭১৬ ১৯৬০ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ২২৫৩ ২২৭৩ ২৬২৪ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী ২২৫৩ ২২৭৩ ২৬২৪ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ১৯৪০ ২১৮৫ ২১২০ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী ১৯৩০ ২১৭৯ ২১০৮ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ৫৫৯ ৮১৯ ১৮১ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী ৩১৩ ৩২৩ ১৪৯ 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী 872 1142 330 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� ৭০৭ ৮৮৬ ১১০৬ 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী ২৮৫ ৩৬৮ ৫১৯ 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   992 1254 1625 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� ৪৫ ৬১ ১০৯ 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী  ৯ ১৪ ২৫ 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   54 75 134 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 1046 1329 1759 
�মাট আয় (ল� টাকা) ১৫৬৯.৭১ ১৯৬৯.২৭ ২০৬৫.৫৮ 
�মাট �য় (ল� টাকা) ২৭৭.৯৫ ৬৪৪.৯২ ৪৭৪.২৫ 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) ১৩৬৮.৩৯ ১৪৩৯.০৪ ১৫৮৪.১১ 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  1646.34 2083.96 2058.36 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 21.61 24.69 15.08 
১ম বেষ � পােশর হার 100.00 100.00 100.00 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 99.48 99.73 99.43 
এ+ ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 44.95 52.27 15.57 
এ ও এ- ��ড �া� ছা�-ছা�ীর হার 53.92 60.82 82.97 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 7.44 8.99 8.54 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.673 0.725 1.054 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 7.80 9.52 8.51 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.705 0.767 1.050 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  6.49 6.57 6.55 

১৪ 



 
 

কেলেজর নামঃ  ঢাকা ��ট কেলজ 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ৩১ ৩১ ৪৭ 
কম �চারী ১৫ ১৫ ১৬ 
�মাট জনশি� 46 46 63 
�মাট ছা�/ছা�ী ৫২৮ ৬০২ ৬৪৭ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ২৯৮ ৩২৩ ২৪৬ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী ২৭২ ২৯৬ ২১৮ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ২৩৩ ২৩৯ ২৪১ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী ১৬৫ ২২১ ১৭৮ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ৩ ৫ ০ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী ১ ৪ ০ 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী 4 9 0 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� ২৬ ৪৩ ২৬ 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী ১২ ৩১ ১৯ 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   38 74 45 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� ২৯ ৩৯ ২৭ 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী  ১৬ ৩৪ ৩৩ 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   45 73 60 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 83 147 105 
�মাট আয় (ল� টাকা) ১৯৫.০৫ ১৫৮.৫১ ১৮২.৭৮ 
�মাট �য় (ল� টাকা) ৩৩.৩৫ ৪৭.৬৪ ৪৫.৯৯ 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) ১১৯.৪১ ১১৯.১৩ ১৩২.৬৪ 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  152.76 166.77 178.63 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 17.03 19.42 13.77 
১ম বেষ � পােশর হার 91.28 91.64 88.62 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 70.82 92.47 73.86 
এ+ �া� ছা�-ছা�ীর হার 1.72 3.77 0.00 
এ ও এ- �া� ছা�-ছা�ীর হার 35.62 61.51 43.57 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 4.24 3.45 2.90 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.369 0.263 0.283 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 3.32 3.63 2.84 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.289 0.277 0.276 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  2.60 2.59 2.11 

১৫ 



 
 

কেলেজর নামঃ  সাভার কেলজ 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ৯৯ ১০৫ ১১৩ 
কম �চারী ৩৫ ৩৮ ৪২ 
�মাট জনশি� 134 143 155 
�মাট ছা�/ছা�ী ১৭১৫ ১৯০৪ ১৫৮২ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ৭৫৪ ৯০৫ ৭৭৬ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী ৬৪৮ ৬৮৪ ৭০১ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ৯৪০ ৯২৮ ৮০০ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী ৭৩৩ ৭৪৮ ৫২৪ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ১১ ৬ ১ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী ৮ ৬ ৬ 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী 19 12 7 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� ৫২ ৫১ ৪৪ 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী ৬৩ ৬২ ৬৪ 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   115 113 108 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� ৮৬ ১১২ ৫২ 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী  ৮২ ৭৬ ৫৬ 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   168 188 108 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 283 301 216 
�মাট আয় (ল� টাকা) ৫২১.১১ ৬৩২.৬৪ ৭৩২.৭২ 
�মাট �য় (ল� টাকা) ১১.৪৬ 12.40 ২৯.৭৩ 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) ২৪২.৪৬ 296.33 ৩৩৮.৫৮ 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  253.916 308.73 368.314 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 17.32 18.13 14.00 
১ম বেষ � পােশর হার 85.94 75.58 90.34 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 77.98 80.60 65.50 
এ+ �া� ছা�-ছা�ীর হার 2.02 1.29 0.88 
এ ও এ- �া� ছা�-ছা�ীর হার 30.11 32.44 27.00 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 3.89 4.42 4.73 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.304 0.332 0.463 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 1.89 2.16 2.38 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.148 0.162 0.233 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  1.81 2.07 2.18 

১৬ 



 
 

কেলেজর নামঃ  িবএন কেলজ ঢাকা 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ৩৪ ৩৫ ৩৫ 
কম �চারী ২১ ২১ ২০ 
�মাট জনশি� 55 56 55 
�মাট ছা�/ছা�ী ১১২৬ ১২৪৬ ১৩৩২ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ৪৩৯ ৫৬৮ ৫৯৫ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী ৪২০ ৫৪৫ ৫৪৬ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ৪৩৯ ৫৬৮ ৫৯৫ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী ৪৩১ ৫৬২ ৫৮৪ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ৩২ ৪৭ ৭২ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী ১৩ ৬৫ ৬৬ 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী 45 112 138 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� ৯০ ২২১ ১৭৭ 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী ৬৫ ১২০ ১১০ 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   155 341 287 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� ৫৫ ৩২ ১০৯ 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী  ৩৩ ২৭ ৪০ 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   88 59 149 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 243 400 436 
�মাট আয় (ল� টাকা) ১৬৯.৬২ ১৯৭.৭৮ ২৭২.০৯ 
�মাট �য় (ল� টাকা) ১২.৯২ 15.12 ১৬.৮৬ 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) ১৬৪.৫৭ 171.53 ১৭৭.৩২ 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  177.49 186.65 194.18 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 33.12 35.60 38.06 
১ম বেষ � পােশর হার 95.67 95.95 91.76 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 98.18 98.94 98.15 
এ+ �া� ছা�-ছা�ীর হার 10.25 19.72 23.19 
এ ও এ- �া� ছা�-ছা�ীর হার 55.35 70.42 73.28 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 3.08 3.53 4.95 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.151 0.159 0.204 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 3.23 3.33 3.53 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.158 0.150 0.146 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  2.99 3.06 3.22 

১৭ 



 
 

কেলেজর নামঃ  ঢাকা বেয়জ কেলজ 

    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক/িশি�কা ২০ ২০ ২১ 
কম �চারী ৬ ৭ ৫ 
�মাট জনশি� 26 27 26 
�মাট ছা�/ছা�ী ১৮০ ১৫৫ ১৬০ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ৭৬ ৬০ ৮০ 
১ম বষ � পরী�ায় �মাট উ�ীণ ছা�/ছা�ী ৬১ ৫৫ ৭৩ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট অংশ�হণকারী ছা�/ছা�ী ৭০ ৮১ ৫৭ 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট  উ�ীণ ছা�/ছা�ী ৬৮ ৭৯ ৫৬ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ৫ ১৭ ১ 
এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা�ী  - - - 
এইচএসিস পরী�ায়  A+ ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী 5 17 1 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা� ৩৬ ৫৬ ২২ 
এইচএসিস পরী�ায় A ��ড �া� ছা�ী  - - - 
এইচএসিস পরী�ায়  A ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   36 56 22 
এইচএসিস পরী�ায়   A- ��ড �া� ছা� ২২ ৩ ২১ 
এইচএসিস পরী�ায় A- ��ড �া� ছা�ী   - - - 
এইচএসিস পরী�ায়  A- ��ড �া� �মাট ছা�/ছা�ী   22 3 21 
এইচএসিস পরী�ায় �মাট A ও A- ��ড �া� ছা�/ছা�ী 58 59 43 
�মাট আয় (ল� টাকা) ৫৯.৮০ ৬৯.২৪ ৬৭.১১ 
�মাট �য় (ল� টাকা) ৫৪.৪৮ 74.01 ৬৬.৬৮ 
�মাট �বতন ও ভাতািদ (ল� টাকা) ৩২.৮ 40.32 ৪০.০৯ 
আবত�ক �য় (ল� টাকা)  87.28 114.33 106.77 

    
    িববরণ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার 9.00 7.75 7.62 
১ম বেষ � পােশর হার 80.26 91.67 91.25 
এইচ এসিস পরী�ায় পােশর হার 97.14 97.53 98.25 
এ+ �া� ছা�-ছা�ীর হার 7.14 20.99 1.75 
এ ও এ- �া� ছা�-ছা�ীর হার 82.86 72.84 75.44 
জন�িত আয় (ল� টাকা) 2.30 2.56 2.58 
ছা�-ছা�ী �িত আয় (ল� টাকা) 0.332 0.447 0.419 
জন�িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 3.36 4.23 4.11 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় (ল� টাকা) 0.485 0.738 0.667 
জন�িত �বতন (ল� টাকা)  1.26 1.49 1.54 

১৮ 



 
 

সারণী-১ 
িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার   

          
                         (সং�ায়) 

�িমক নং �িত�ােনর নাম স�হ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
১ নটরেডম কেলজ 64.18 ৬২.৫২ ৬৩.০১ 
২ কিব নজ�ল সরকাির কেলজ ২৩.০৮ ২৫. ২৪.৮১ 
৩ �লশান কেলজ ৫.০৭ ৬.৯৬ ৪.২১ 
৪ সরকাির িব�ান কেলজ ৬৮.৫৭ ৫৫.৮১ ৫৭.২৫ 
৫ িসে��রী কেলজ ১০.৬ ৯.৮১ ৬.২২ 
৬ �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ ২২.৮৩ ২৮.৪২ ২৮.৮৩ 
৭ সিল��াহ কেলজ ১৩.৫২ ৯.৬২ ১৩.৬৬ 
৮ ঢাকা কমাস � কেলজ ২১.৬১ ২৪.৬৯ ১৫.০৮ 
৯ ঢাকা ��ট কেলজ ১৭.০৩ ১৯.৪২ ১৩.৭৭ 
১০ সাভার কেলজ ১৭.৩২ ১৮.১৩ ১৪.০০ 
১১ িবএন কেলজ ঢাকা ৩৩.১২ ৩৫.৬০ ৩৮.০৬ 
১২ ঢাকা বেয়জ কেলজ ৯.০০ ৭.৭৫ ৭.৬২ 

  �মাট 305.93 303.73 286.52 
  গড় 25.49 25.31 23.88 
 

সারণী -১ এ ১২� িশ�া �িত�ােনর িশ�ক অ�পােত ছা� ছা�ীর হার িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনায় 
�দখা যায় �য, িশ�ক অ�পােত ছা� ছা�ীর হােরর গড় িভি� বৎসর ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ সােল ০.৭১% এবং 
২০১৫ সােল ৬.৩২% �াস �পেয়েছ।  এখােন উে�� �য, িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর হার ৩০ হেত ৩৫ জেনর মে� 
হওয়া উিচৎ। গেড় এর �বিশ হেল একজন িশ�েকর পে� যথাযথভােব �াস �নয়া �বই ��হ হেব। �িতেবদনাধীন 
সমেয় �িমক নং ১ ও ৪ এর িশ�া �িত�ান অথ �াৎ নটরেডম কেলজ ও সরকাির িব�ান কেলজ এ িশ�ক অ�পােত 
ছা�-ছা�ীর সং�া কা� অব�ার �চেয় �েত�ক বছর অেনক �বশী। এে�ে� ন�ন িশ�ক িনেয়াগদান জ�রী।  
অ�িদেক �িমক নং ৩, ১২, ও ৫ এর িশ�া �িত�ান অথ �াৎ �লশান কেলজ, ঢাকা বেয়জ কেলজ ও িসে��রী কেলজ 
এ িশ�ক অ�পােত ছা�-ছা�ীর সং�া  �েত�ক বছর অেনক কম।  এে�ে� িশ�ক ও ছা� ছা�ীর অ�পােত সাম��  
আনার �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেত হেব ।  
 

 
১৯ 



 
 

সারণী-২ 
১ম বষ � পরী�ায় পােশর হার 

                        (সং�ায়) 
�িমক নং �িত�ােনর নাম স�হ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 

১ নটরেডম কেলজ 96.48 ৯৯.৫ ৯৮.৪৩ 
২ কিব নজ�ল সরকাির কেলজ 73.82 87.10 96.43 
৩ �লশান কেলজ 88.46 89.47 88.5 
৪ সরকাির িব�ান কেলজ 66.64 96.95 68.39 
৫ িসে��রী কেলজ 97.00 97.89 96.62 
৬ �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ 85.37 87.00 90.83 
৭ সিল��াহ কেলজ 92.4 94.02 94.66 
৮ ঢাকা কমাস � কেলজ 100 100 100 
৯ ঢাকা ��ট কেলজ 91.28 91.64 88.62 
১০ সাভার কেলজ ৮৫.৯৪ ৭৫.৫৮ ৯০.৩৪ 
১১ িবএন কেলজ ঢাকা ৯৫.৬৭ ৯৫.৯৫ ৯১.৭৬ 
১২ ঢাকা বেয়জ কেলজ ৮০.২৬ ৯১.৬৭ ৯১.২৫ 

  �মাট 1053.32 1106.77 1095.83 
  গড় 87.78 92.23 91.32 

 
সারণী -২ এ ১২� িশ�া �িত�ােনর উ� মা�িমক পয �ােয় ১ম বষ � পরী�ার পােশর হার িন�পন করা হেয়েছ । এ 
সারণী পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ১ম বষ � পরী�ায় পােশর হােরর গড় িভি� বৎসর ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ সােল 
৫.০৭% এবং ২০১৫ সােল ৪.০৩% �ি� �পেয়েছ। সািব �ক িবেবচনায় গড় ফলাফল ভাল। এে�ে�, �িতেবদনাধীন 
সমেয়  ঢাকা কমাস � কেলেজর ১ম বষ � পরী�ায় পােশর সাফ� শতভাগ। �য সম� িশ�া �িত�ােনর ১ম বষ � পরী�ায় 
পােশর হার শতভােগর �চেয় কম আেছ �স সম� �িত�ােন পােশর হার আরও বাড়ােনার ��ে�  Brain 
Storming প�িতর মা�েম যেথাপ�� কারন অ�স�ান �ব �ক �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা �যেত পাের।      
 

 
২০ 



 
 

সারণী-৩ 
এইচ.এস.িস পরী�ার পােসর হার  

                                                         (সং�ায়) 
�িমক নং �িত�ােনর নাম স�হ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 

১ নটরেডম কেলজ 99.41 ৯৯.৮৫ ৯৯.১৮ 
২ কিব নজ�ল সরকাির কেলজ 79.38 89.46 68.15 
৩ �লশান কেলজ 92.50 92.20 67.86 
৪ সরকাির িব�ান কেলজ 88.05 94.76 97.79 
৫ িসে��রী কেলজ 64.68 86.69 70.74 
৬ �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ 71.18 85.91 76.33 
৭ সিল��াহ কেলজ 83.38 78.9 47.56 
৮ ঢাকা কমাস � কেলজ 99.48 99.73 99.43 
৯ ঢাকা ��ট কেলজ 70.82 92.47 73.86 
১০ সাভার কেলজ ৭৭.৯৮ ৮০.৬ ৬৫.৫ 
১১ িবএন কেলজ ঢাকা ৯৮.১৮ ৯৮.৯৪ ৯৮.১৫ 
১২ ঢাকা বেয়জ কেলজ ৯৭.১৪ ৯৭.৫৩ ৯৮.২৫ 

  �মাট 1022.18 1097.04 962.80 
  গড় 85.18 91.42 80.23 
 
সারণী -৩ এ ১২� িশ�া �িত�ােনর এইচএসিস পরী�ার পােশর হার িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনায় 
�দখা যায় �য, এইচএসিস পরী�ার পােশর হােরর গড় িভি� বৎসর ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ সােল ৭.৩৩% �ি� 
এবং ২০১৫ সােল ৫.৮১% �াস �পেয়েছ। এে�ে� িশ�া �িত�ান স�হ পােশর হােরর সাম�� রাখেত �থ � হেয়েছ । 
�িতেবদনাধীন সমেয় �িমক নং ১ ও ৮ এর িশ�া �িত�ান অথ �াৎ নটরেডম কেলজ ও ঢাকা কমাস � কেলজ শতভােগর 
কাছাকািছ পাশ করেত স�ম হেয়েছ। �য সম� িশ�া �িত�ান পােশর হােরর সাম�� রাখেত �থ � হেয়েছ তােদর 
��ত কারন অ�স�ান�ব �ক �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা একা� �েয়াজন। ��ত কারন অ�স�ােন Brain 
Storming (Productivity Diagnosis) এক� আ�িনক প�িত।      
 

       
২১ 



 
 

সারণী-৪ 
এইচ এস িস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ছা�ীর হার 

(সং�ায়) 
�িমক নং �িত�ােনর নাম স�হ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 

১ নটরেডম কেলজ 69.78 ৭৮.৯২ ৬৩.৯২ 
২ কিব নজ�ল সরকাির কেলজ 1.83 3.00 0.65 
৩ �লশান কেলজ 4.17 0.00 0.00 
৪ সরকাির িব�ান কেলজ 21.55 34.94 22.32 
৫ িসে��রী কেলজ 0.00 0.20 0.32 
৬ �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ 1.8 2.75 3.91 
৭ সিল��াহ কেলজ 0.00 0.72 1.30 
৮ ঢাকা কমাস � কেলজ 44.95 52.27 15.57 
৯ ঢাকা ��ট কেলজ 1.72 3.77 0.00 
১০ সাভার কেলজ ২.০২ ১.২৯ 0.88 
১১ িবএন কেলজ ঢাকা ১০.২৫ ১৯.৭২ 23.19 
১২ ঢাকা বেয়জ কেলজ ৭.১৪ ২০.৯৯ 1.75 

  �মাট 165.21 218.57 133.81 
  গড় 13.77 18.21 11.15 

 

সারণী -৪ এ ১২� িশ�া �িত�ােনর এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ছা�ীর হার িন�পন করা হেয়েছ । এ 
সারণী পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, এইচএসিস পরী�ায় A+ ��ড �া� ছা� ছা�ীর হােরর গড় িভি� বৎসর ২০১৩ 
সােলর �লনায় ২০১৪ সােল ৩২.২৪% �ি� এবং ২০১৫ সােল ১৯.০৩% �াস �পেয়েছ। এে�ে� িশ�া �িত�ান স�হ 
A+ ��ড �াি�র ধারাবািহকতা রাখেত �থ � হেয়েছ । �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান িভি�ক  A+ ��ড �াি�েত ১ম, 
২য় এবং ৩য় �ােন রেয়েছ যথা�েম নটরেডম কেলজ, ঢাকা কমাস � কেলজ ও সরকাির িব�ান কেলজ ।  
 

   
২২ 

 



 
 

সারণী- ৫ 
এইচ এস িস পরী�ায় A ও A- ��ড �া� ছা� ছা�ীর পােশর হার 

 
(সং�ায়) 

�িমক নং �িত�ােনর নাম স�হ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
১ নটরেডম কেলজ 27.90 ২০.০৪ ৩৩.০০ 
২ কিব নজ�ল সরকাির কেলজ 39.4০ 47.43 33.09 
৩ �লশান কেলজ 55.০০ 57.45 16.96 
৪ সরকাির িব�ান কেলজ 50.14 55.07 73.34 
৫ িসে��রী কেলজ 25.12 64.72 23.15 
৬ �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ 34.15 44.63 40.58 
৭ সিল��াহ কেলজ 40.36 31.65 19.54 
৮ ঢাকা কমাস � কেলজ 53.92 60.82 82.97 
৯ ঢাকা ��ট কেলজ 35.62 61.51 43.57 
১০ সাভার কেলজ ৩০.১১ ৩২.৪৪ ২৭.০০ 
১১ িবএন কেলজ ঢাকা ৫৫.৩৫ ৭০.৪২ ৭৩.২৮ 
১২ ঢাকা বেয়জ কেলজ ৮২.৮৬ ৭২.৮৪ ৭৫.৪৪ 

  �মাট 529.93 619.02 541.92 
  গড় 44.16 51.59 45.16 

 

সারণী -৫ এ ১২� িশ�া �িত�ােনর এইচএসিস পরী�ায় A ও A- ��ড �া� ছা�ছা�ীর হার িন�পন করা হেয়েছ । এ 
সারণী পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, এইচএসিস পরী�ায় A ও A- ��ড �া� ছা� ছা�ীর হােরর গড় িভি� বৎসর ২০১৩ 
সােলর �লনায় ২০১৪ সােল ১৬.৮৩% এবং ২০১৫ সােল ২.২৬% �ি� �পেয়েছ।  
 

    

২৩ 

 
 



 
 

সারণী-৬ 
জন�িত আয় 

 
   (ল� টাকায়) 

�িমক নং �িত�ােনর নাম স�হ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
১ নটরেডম কেলজ 5.62 ৫.৬৬ ৬.৯৯ 
২ কিব নজ�ল সরকাির কেলজ 4.32 4.61 4.55 
৩ �লশান কেলজ 0.81 0.86 0.95 
৪ সরকাির িব�ান কেলজ 0.1 0.09 0.08 
৫ িসে��রী কেলজ 1.71 1.77 1.58 
৬ �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ 0.14 0.13 0.16 
৭ সিল��াহ কেলজ 2.03 1.79 1.62 
৮ ঢাকা কমাস � কেলজ 7.44 8.99 8.54 
৯ ঢাকা ��ট কেলজ 4.24 3.45 2.9 
১০ সাভার কেলজ ৩.৮৯ ৪.৪২ ৪.৭৩ 
১১ িবএন কেলজ ঢাকা ৩.০৮ ৩.৫৩ ৪.৯৫ 
১২ ঢাকা বেয়জ কেলজ ২.৩ ২.৫৬ ২.৫৮ 

  �মাট 35.68 37.86 39.63 
  গড় 2.97 3.16 3.30 

 
সারণী-৬ এ ১২� িশ�া �িত�ােনর জন �িত গড় আয় িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, জন 
�িত গড় আয় িভি� বৎসর ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ সােল ৬.৪০% এবং ২০১৫  সােল ১১.১১% �ি� �পেয়েছ। 
বিধ �ত আয় �যেকান �িত�ােনর জ� ভাল অব�া িনেদ �শ কের । �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান িভি�ক  জন �িত গড় 
আেয়র িভি�েত ১ম, ২য় এবং ৩য় �ােন রেয়েছ যথা�েম ঢাকা কমাস � কেলজ, নটরেডম কেলজ ও কিব নজ�ল 
সরকাির কেলজ । জন �িত আেয় িন� অব�ােন রেয়েছ �িমক নং ৪ ও ৬ এর িশ�া �িত�ান অথ �াৎ সরকাির িব�ান 
কেলজ ও �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ । 
 

 
২৪ 



 
 

সারণী-৭ 
ছা�-ছা�ী �িত আয় 

 
(ল� টাকায়) 

�িমক নং �িত�ােনর নাম স�হ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
১ নটরেডম কেলজ 0.171 0.172 0.206 
২ কিব নজ�ল সরকাির কেলজ 0.304 0.305 0.306 
৩ �লশান কেলজ 0.204 0.164 0.297 
৪ সরকাির িব�ান কেলজ 0.002 0.003 0.003 
৫ িসে��রী কেলজ 0.236 0.249 0.34০ 
৬ �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ 0.007 0.005 0.007 
৭ সিল��াহ কেলজ 0.202 0.25 0.159 
৮ ঢাকা কমাস � কেলজ 0.673 0.725 1.054 
৯ ঢাকা ��ট কেলজ 0.369 0.263 0.283 
১০ সাভার কেলজ ০.৩০৪ ০.৩৩২ ০.৪৬৩ 
১১ িবএন কেলজ ঢাকা ০.১৫১ ০.১৫৯ ০.২০৪ 
১২ ঢাকা বেয়জ কেলজ ০.৩৩২ ০.৪৪৭ ০.৪১৯ 

  �মাট 2.9৫৫ 3.07৪ 3.74১ 
  গড় 0.2৪৬ 0.2৫৬ 0.31২ 

 
সারণী-৭ এ ১২� িশ�া �িত�ােনর ছা�-ছা�ী �িত গড় আয় িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনা করেল �দখা 
যায় �য, ছা�-ছা�ী �িত গড় আয় িভি� বৎসর ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ সােল ৪.০৭% এবং ২০১৫ সােল 
২৬.৮৩% �ি� �পেয়েছ।  বিধ �ত আয় �যেকান �িত�ােনর জ� ভাল অব�া িনেদ �শ কের। �িতেবদনাধীন সমেয় 
�িত�ান িভি�ক  ছা�-ছা�ী �িত গড় আেয়র িভি�েত ১ম, ২য় এবং ৩য় �ােন রেয়েছ যথা�েম  ঢাকা কমাস � কেলজ, 
সাভার কেলজ ও কিব নজ�ল সরকাির কেলজ । ছা�-ছা�ী �িত আেয় িন� অব�ােন রেয়েছ  সরকাির িব�ান কেলজ 
ও �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ । 
 

     
২৫ 
 



 
 

সারণী-৮ 
 

জন�িত আবত�ক �য় 
(ল� টাকায়) 

�িমক নং �িত�ােনর নাম স�হ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 
১ নটরেডম কেলজ 4.77 4.71 5.04 
২ কিব নজ�ল সরকাির কেলজ 7.88 8.31 9.26 
৩ �লশান কেলজ 0.78 0.86 0.78 
৪ সরকাির িব�ান কেলজ 3.27 2.20 3.04 
৫ িসে��রী কেলজ 1.50 1.70 1.54 
৬ �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ 2.66 2.91 4.20 
৭ সিল��াহ কেলজ 2.50 2.59 2.35 
৮ ঢাকা কমাস � কেলজ 7.80 9.52 8.51 
৯ ঢাকা ��ট কেলজ 3.32 3.63 2.84 
১০ সাভার কেলজ 1.89 2.16 2.38 
১১ িবএন কেলজ ঢাকা 3.23 3.33 3.53 
১২ ঢাকা বেয়জ কেলজ 3.36 4.23 4.11 

  �মাট 42.96 46.15 47.58 
  গড় 3.58 3.85 3.97 

 
সারণী-৮ এ ১২� িশ�া �িত�ােনর জন �িত গড় আবত�ক �য় িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনা করেল 
�দখা যায় �য, জন �িত গড় আবত�ক �য় িভি� বৎসর ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ সােল ৭.৫৪% এবং ২০১৫ সােল 
১০.৮৯% �ি� �পেয়েছ। �িত�ান িভি�ক জন �িত আবত�ক �য় িবে�ষণ করেল �দখা যায়, িতন বছেরর গড় িহেসেব 
সবেচেয় �বশী �য় কেরেছ ঢাকা কমাস � কেলজ ও কিব নজ�ল সরকাির কেলজ এবং সবেচেয় কম �য় কেরেছ  
�লশান কেলজ ও িসে��রী কেলজ। আমরা জািন, িশ�া �িত�ান হে� �সবা�লক �িত�ান। তারপরও আমােদর 
�খয়াল রাখা উিচৎ িকভােব �য় সংেকাচন �ব �ক ফলাফল অিধক ভাল করা যায়।  
 

 
২৬ 
 



 
 

সারণী-৯ 
ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় 

 
 (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং �িত�ােনর নাম স�হ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 

১ নটরেডম কেলজ 0.145 0.143 0.148 
২ কিব নজ�ল সরকাির কেলজ 0.555 0.55০ 0.623 
৩ �লশান কেলজ 0.197 0.164 0.246 
৪ সরকাির িব�ান কেলজ 0.074 0.059 0.094 
৫ িসে��রী কেলজ 0.206 0.238 0.333 
৬ �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ 0.137 0.12 0.82 
৭ সিল��াহ কেলজ 0.249 0.361 0.231 
৮ ঢাকা কমাস � কেলজ 0.705 0.767 1.05 
৯ ঢাকা ��ট কেলজ 0.289 0.277 0.276 
৯ ঢাকা ��ট কেলজ 0.289 0.277 0.276 
১০ সাভার কেলজ ০.১৪৮ ০.১৬২ ০.২৩৩ 
১১ িবএন কেলজ ঢাকা ০.১৫৮ ০.১৫০ ০.১৪৬ 
১২ ঢাকা বেয়জ কেলজ ০.৪৮৫ ০.৭৩৮ ০.৬৬৭ 

  �মাট 3.348 3.729 4.867 
 

সারণী ৯ এ ১২� িশ�া �িত�ােনর ছা�-ছা�ী �িত গড় আবত�ক �য় িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনা 

করেল �দখা যায় �য, ছা�-ছা�ী �িত গড় আবত�ক �য় িভি� বৎসর ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ সােল ১১.৪৭% এবং 

২০১৫ সােল ৪৫.৫২% �ি� �পেয়েছ। ছা�-ছা�ী �িত আবত�ক �য় �ি� পাওয়ার অথ � হে� ছা�-ছা�ী �িত অিধক 

�েযাগ �িবধা �ি� করা।  
 

 

২৭ 



 
 

                                                                  সারণী-১০ 
       জন�িত �বতন  

(ল� টাকায়) 
�িমক 
নং �িত�ােনর নাম স�হ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 

১ নটরেডম কেলজ 3.41 ৩.৪৪ ৩.৬৬ 
২ কিব নজ�ল সরকাির কেলজ 1.51 1.48 1.41 
৩ �লশান কেলজ 0.33 0.38 0.41 
৪ সরকাির িব�ান কেলজ 3.06 1.93 2.63 
৫ িসে��রী কেলজ 1.19 1.35 1.17 
৬ �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ 2.57 2.64 3.84 
৭ সিল��াহ কেলজ 0.69 0.68 0.66 
৮ ঢাকা কমাস � কেলজ 6.49 6.57 6.55 
৯ ঢাকা ��ট কেলজ 2.6 2.59 2.11 
১০ সাভার কেলজ ১.৮১ ২.০৭ ২.১৮ 
১১ িবএন কেলজ ঢাকা ২.৯৯ ৩.০৬ ৩.২২ 
১২ ঢাকা বেয়জ কেলজ ১.২৬ ১.৪৯ ১.৫৪ 

  �মাট 27.91 27.68 29.38 
  গড় 2.33 2.31 2.45 

                           
সারণী-১০ এ ১২� িশ�া �িত�ােনর জন �িত গড় �বতন িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় 

�য, জন �িত গড় �বতন িভি� বৎসর ২০১৩ সােলর �লনায় ২০১৪ সােল ০.৮৬% �াস এবং ২০১৫ সােল ৫.১৫% �ি� 

�পেয়েছ। এখােন উে�� �য, বছর অ�র জন �িত গড় �বতন �ি� পাওয়াটাই �াভািবক। তেব ��� িবেশেষ তারত� 

হেত পাের। িবেশষ কের �লাকজন চাকরী �ছেড় চেল যাওয়া বা অ�� চেল যাওয়া, ন�ন �লাক িনেয়াগ করা, বেকয়া 

�বতন �দান করা ইত�ািদ কারেন এই তারত� হেত পাের। জন �িত গড় �বতন এমন পয �ােয় থাকা দরকার যার 

মা�েম িনেয়ািজত জনবল �াত�িহক জীবন িনব �াহ করেত পাের।  

 

          
২৮ 



 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) 
 

 

১। িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী     সভাপিত 
 

২। সিচব, িশ� ম�ণালয়        সদ� 
 

৩। সিচব, পিরক�না ম�ণালয়       সদ� 
 

৪। সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়       সদ� 
 

৫। সিচব, �িষ ম�ণালয়        সদ� 
 

৬। সিচব, বািণজ� ম�ণালয়        সদ� 
 

৭। সিচব, সড়ক ও সড়ক পিরবহন িবভাগ, সড়ক �যাগােযাগ ও �স� ম�ণালয়  সদ� 
 

৮। সিচব, �ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ, িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয় সদ� 
 

৯। সিচব, িব��ৎ িবভাগ, িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়   সদ� 
 

১০। সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়       সদ� 
 

১১। সিচব, ত� ম�ণালয়        সদ� 
 

১২। উপাচায �, বাংলােদশ �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয়    সদ� 
 

১৩। উপাচায �, বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালয়, ময়মনিসংহ     সদ� 
 

১৪। এি�িকউ�ভ �চয়ার�ান, �বপজা       সদ� 
 
১৫। সভাপিত, বাংলােদশ অথ �নীিত সিমিত      সদ� 
 
১৬। সভাপিত, ইি�িনয়াস � ইনি��উশন অব বাংলােদশ     সদ� 

 
১৭। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ� সিমিত      সদ� 
 
১৮। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ   সদ� 
 
১৯। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন      সদ� 
 
২০। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ     সদ� 
 
২১। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ      সদ� 
 
২২। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত      সদ� 

২৯ 



 
 

 
২৩। সভাপিত, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন     সদ� 
 
২৪। সভাপিত, বাংলােদশ ব�কল সিমিত      সদ� 
 
২৫। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত     সদ� 
 
২৬। সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন  সদ� 
 
২৭। সভাপিত, বাংলােদশ নীট �া�ফ�াকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন  সদ� 
 
২৮। সভাপিত,  ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত     সদ� 
 
২৯। সভাপিত, বাংলােদশ ফািণ �চার এেসািসেয়শন     সদ� 
 
৩০। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ       সদ� 
 
৩১। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা� �       সদ� 
 
৩২। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক�      সদ� 
 
৩৩। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন সংঘ      সদ� 
 
৩৪। সভাপিত, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ      সদ� 
 
৩৫। পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)        সদ�-সিচব 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩০ 



 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� 
 

১। সিচব, িশ� ম�ণালয়        সভাপিত 
 

২। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন    সদ� 
 

৩। �চয়ার�ান, বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন    সদ� 
 

৪। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন    সদ� 
 

৫। �চয়ার�ান, বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন      সদ� 
 

৬। �চয়ার�ান, বাংলােদশ ব�কল কেপ �ােরশন      সদ� 
 

৭। �চয়ার�ান, বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন    সদ� 
 

৮। অিতির� সিচব (�)/��-সিচব(�শাসন-২), িশ� ম�ণালয়    সদ� 
 

৯। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ   সদ� 
 

১০। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন      সদ� 
 

১১। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ      সদ� 
 

১২। সভাপিত, �মে�াপিলটন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ    সদ� 
 

১৩। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ     সদ� 
 

১৪। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, (নািসব)    সদ� 
 

১৫। সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন সদ� 
 
১৬। ��িসেড�, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ      সদ� 
 

১৭। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ       সদ� 
 

১৮। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা�       সদ� 
 

১৯। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক�      সদ� 
 

২০। পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)         সদ�-সিচব 
 
 

 
৩১ 



 
 

�সবা খােতর উপেদ�া কিম� 
 

১। পিরচালক (কািরগির)      সভাপিত 
 িবআর�িস পিরবহন ভবন, ঢাকা। 
 

২। �ধান �েকৗশলী (উৎপাদন)                                                 সদ� 
 ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল, ঢাকা।      
 

৩। পিরচালক/ �লােকােমই�                                                    সদ�      
বাংলােদশ �রলওেয়, ঢাকা। 

 

৪। মহা-�ব�াপক                                                              সদ�     
�সানালী �াংক, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।  

 

৫। মহা-�ব�াপক (িবপণন)                                                    সদ�  
 িততাস �াস িডি�িবউশন িলঃ,   

িততাস �াস ভবন, দি�ন অ�ল, ঢাকা। 
 
৬।      �চয়ার�ান                                                                  সদ� 
         বাংলােদশ �রাড �া�েপাট � অথির� এর পে�  
          একজন �ায়ী �িতিনিধ।                                                    
 
৭।      �ব�াপনা পিরচালক                                                             সদ�  
         ঢাকা পাওয়ার িডি�িবউশন �কা�ানী িলঃ এর পে�  
         একজন �ায়ী �িতিনিধ।  
   
৮। ত�াবধায়ক �েকৗশলী (িপএ�িড সােক�ল)                               সদ� 
 ওয়াসা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা। 
 
৯। সভাপিত        সদ� 
 বাংলােদশ �াক মািলক সিমিত, ঢাকা। 
 
১০। পিরচালক       সদ� 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা। 
 
১১। ��-পিরচালক       সদ� 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা। 
 
১২। উ��তন গেবষণা কম �কত�া, �সবা খাত    সদ� সিচব 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা। 

৩২ 
 



 
 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর �পশাজীবী �ি�বগ � 
  
 

১। জনাব এস. এম. আশরা��ামান     পিরচালক (�� সিচব) 

২। জনাব �মাঃ আ�ল �সাি�র    ��-পিরচালক (িসিস) 

৩। জনাব এ  � এম �মাজাে�ল হক    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৪। জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া  

৫। জনাব �মাঃ আমান উ�াহ ফিকর    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া  

৬। জনাব �হা�দ আির��ামান    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৭। জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন     ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৮। �মাসা�ৎ ফােতমা �বগম          গেবষণা কম �কত�া 

৯। �মাছাঃ আিবদা �লতানা     গেবষণা কম �কত�া 

১০। জনাব �মাঃ রা� আহেমদ     গেবষণা কম �কত�া  

১১। জনাব িরপন সাহা     গেবষণা কম �কত�া 

১২। িমজ �রাইয়া সাবিরনা     গেবষণা কম �কত�া 

১৩। জনাব �মাঃ �মেহদী হাসান    গেবষণা কম �কত�া 

১৪। জনাব �মাঃ মিন��ামান     গেবষণা কম �কত�া (িস.িস.) 

১৫। জনাব �মাঃ আিক�ল হক     গেবষণা কম �কত�া (িস.িস.) 

১৬।  িমেসস নািহদা �লতানা র�া    পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

১৭। �সয়দ জােয়দ-উল-ইসলাম    পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

১৮। জনাব িফেরাজ আহেমদ     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

১৯। জনাব �মাঃ ফজ�ল মাহ�দ    পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

২০। জনাব �মাঃ িরপন িময়া     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

২১। জনাব �মাঃ শহীদ উি�ন     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

      
 

 
৩৩ 
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