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০৩ আগ  ২০২০

১৯ াবণ ১৪২৭

িবষয:় দশ াপীদশ াপী  কেরানাকেরানা   ভাইরাসভাইরাস  ( ( কািভডকািভড --১৯১৯)-)-এরএর   া ভাবা ভাব   এবংএবং  াপকাপক  িব ারিব ার   র াধকেরাধকে   সকলসকল  পযােয়রপযােয়র   কমকতাকমকতা --কমচার ীেদরকমচার ীেদর
া িব িধা িব িধ   িনি তকরণিনি তকরণ ।।

উপ  িবষেয় মি পিরষদ িবভােগর মাঠ শাসন সংেযাগ অিধশাখার ৩১ ম ২০২০ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৬০.১৭.৪৮.২৪৮ এবং া  সবা িবভাগ, া  ও
পিরবার ক াণ ম ণালেয়র ৩০ ম ২০২০ তািরেখর ৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৪.২০-৭১০ সং ক পে র ছায়ািলিপ এ সে  রণ করা হেলা। উ  প েয়র িনেদশনাস হ
বা বায়েনর িনিম  পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

সং  : বণনা মাতােবক।

৩-৮-২০ ২০

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়) :
১) চয়ার ান, বাংলােদশ অ াে িডেটশন কাউি ল, ৫১-৫২, ি ন ড া এইমস 
টাওয়ার (১১ তলা), মহাখালী বািণিজ ক এলাকা, ঢাকা-১২১২।
২) চয়ার ান, বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন ক প  (এন আরিসএ), 
ঢাকা।
৩) ব াপনা পিরচালক, ধানম ীর িশ া সহায়তা া , ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), ঢাকা।
৫) ড  সে টাির জনােরল, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন, ঢাকা।
৬) ধান েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, আ জািতক মা ভাষা ইনি উট, ঢাকা।
৮) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, ঢাকা।
৯) মহাপিরচালক, জাতীয় িশ া ব াপনা একােডমী, ঢাকা।
১০) চয়ার ান, জাতীয় িশ া ম ও পা ক বাড, ঢাকা।
১১) সিচব, বাংলােদশ িব িব ালয় ম ির কিমশন, ঢাকা।
১২) পিরচালক, পিরদশন ও িনরী া অিধদ র, ঢাকা।
১৩) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, ঢাকা।
১৪) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, িম া।
১৫) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, িদনাজ র।
১৬) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার।
১৭) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, িসেলট।
১৮) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, রাজশাহী।
১৯) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, ময়মনিসংহ।
২০) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, বিরশাল।
২১) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, চ াম।
২২) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৩) িহসাবর ণ কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৪) সদ  সিচব, বসরকাির িশ া িত ান িশ ক ও কমচারী অবসর িবধা 
বাড, ঢাকা।

২৫) সদ  সিচব, বসরকাির িশ া িত ান িশ ক কমচারী ক াণ া , ঢাকা।

মাহা দ আ  নােসর বগ
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৯১৩০
ইেমইল: sas_admin1@moedu.gov.bd
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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.৪০২/১(৩) তািরখ: ১৯ াবণ ১৪২৭
০৩ আগ  ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব ( শাসন), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) উপসিচব, মাঠ শাসন সংেযাগ অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) উপসিচব (অিতির  দািয় ), শাসন-১ শাখা, া  সবা িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

৩-৮-২০ ২০

মাহা দ আ  নােসর বগ 
উপসিচব
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