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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬২.৮০.০০১.১৮.১৩৮ তািরখ: 
০৬ মাচ ২০১৯

২২ ফা ন ১৪২৫

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   িশ ািশ া   স াহস াহ   ২০১৯২০১৯  িতেযা িগতারিতেযা িগতার   সময় িচসময় িচ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জাতীয় িশ া স াহ  ২০১৯ িতেযািগতার সময় িচ িন পভােব িনধারণ করা
হেয়েছ :

                     জাতীয় িশ া স াহ  ২০১৯ িতেযািগতার সময় িচ:
িমকিমক   নংনং পয ায়পয ায় িত েয ািগত ারিত েয ািগত ার  সময় িচসময় িচ

১. িশ া িত ান পযােয় ১২/০৩/২০১৯
থেক

১৮/০৩/২০১৯
২. উপেজলা/ঢাকা মহানগরীসহ ২৫  থানা পযােয় ২০/০৩/২০১৯

থেক
২১/০৩/২০১৯

৩. জলা পযােয় ২৪/০৩/২০১৯
থেক

২৫/০৩/২০১৯
৪. িবভাগ ও ঢাকা মহানগর পযােয় ৩০/০৩/২০১৯

থেক
৩১/০৩/২০১৯

৫. জাতীয় পযােয় ১২/০৫/২০১৯
থেক

১৩/০৫/২০১৯

০২।  এমতাব ায়, বিণত সময় িচ অ যায়ী পরবত   েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৬ -৩-২০ ১৯

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ অ িলিপ রণ করা
হেলাঃ ( জ তার মা সাের নয়):
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।
২)  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।

মাঃ শাম ল আলম
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৫৮৫৫১
ইেমইল: as.admin2@moedu.gov.bd

১



৩) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) অিতির  সিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, 
িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, িশ া 
ভবন, ঢাকা (বিণত সময় িচ ার সং ার ওেয়বসাইেট কাশ 
এবং িশ া িত ান পযায়সহ সংি  সকলেক 
অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)
৬) মা িমক ও উ  িশ া িবভােগর আওতাধিন সং াস হ
৭) ধান েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, িশ া ভবন, 
ঢাকা।
৮) জলা শাসক,..................................... (সকল)।
৯) সিচব (সকল)/ ধান, মা িমক ও উ  িশ া 
িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) উপসিচব ( শাসন), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, 
মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।
১১) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা
১২) িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মা িমক ও উ  
িশ া িবভাগ।
১৩) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৪) সিচেবর একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
১৫) উপসিচব/উপ ধান (সকল), মা িমক ও উ  িশ া 
িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৬) চয়ার ান, 
ঢাকা।/রাজশাহী।/ িম া।/যেশার।/চ াম।/িসেলট।/বিরশাল।/িদনাজ র।/ময়মনিসংহ।
[নীিতমালা  ার আওতাধীন সকল িশ া িত ােন রণ ও 
বােডর ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ]

১৭) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ  িশ া 
িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। [ 
নীিতমালা  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ]
১৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

২






























