
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
শাসন ও সং াপন শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.৭৫৫ তািরখ: 
১৯ নেভ র ২০২০

৪ অ হাযণ় ১৪২৭

িবষয:় কেরানাকেরানা   সেলসেল   দা িয়দা িয়   দানদান   সং াসং া ।।

উপ  িবষেয় জন শাসন ম ণালেয়র শাসন-১ শাখার ০৪ নেভ র ২০২০ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১১০.৯৯.০৪০.২০.৯২৩ সং ক পে র কিপ সদয় অবগিত ও পরবত
েয়াজনীয় কাযােথ িনেদশ েম এ সে  রণ করা হেলা। 

সং  : বণনা মাতােবক।

১৯-১১-২০ ২০

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়) :
১) চয়ার ান, বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন ক প  (এন আরিসএ), 
ঢাকা।
২) ব াপনা পিরচালক, ধানম ীর িশ া সহায়তা া , ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস), ঢাকা।
৪) ড  সে টাির জনােরল, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন, ঢাকা।
৫) ধান েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, ঢাকা।
৬) মহাপিরচালক, আ জািতক মা ভাষা ইনি উট, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, ঢাকা।
৮) মহাপিরচালক, জাতীয় িশ া ব াপনা একােডমী, ঢাকা।
৯) চয়ার ান, জাতীয় িশ া ম ও পা ক বাড, ঢাকা।
১০) সিচব, বাংলােদশ িব িব ালয় ম ির কিমশন, ঢাকা।
১১) সিচব, বাংলােদশ অ াে িডেটশন কাউি ল, ৫১-৫২, ি ন ড া এইমস 
টাওয়ার (১১ তলা), মহাখালী বািণিজ ক এলাকা, ঢাকা-১২১২।
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।

মাঃ শাম ল আলম
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৪৯১৩০
ইেমইল: sas_admin1@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.৭৫৫/১ তািরখ: ৪ অ হাযণ় ১৪২৭

১৯ নেভ র ২০২০১



১৯ নেভ র ২০২০
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব ( শাসন), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

১৯-১১-২০ ২০

মাঃ শাম ল আলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

শাসন-১ শাখা 
www.mopa.gov.bd

ন র: ০৫.০০.০০০০.১১০.৯৯.০৪০.২০.৯২৩ তািরখ: 
০৪ নেভ র ২০২০

১৯ কািতক ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

.নং কমকতার/কমচারীর নাম, পদিব ও কম ল মাবাইল ন র দািয়  পালেনর তািরখ

০১ জনাব মাহা দ সােহ ল ইসলাম, উপসিচব, গািড় সবা শাখা ০১৭২৬৭৩৫৭৪৩ ০৪.১১.২০২০জনাব মাঃ মাহ র রহমান, শাসিনক কমকতা, িসিপ-৩ শাখা ০১৬৮৫৩৭৭৫৮৮

০২ জনাব াহার আকিলমা ইলা, অ াসাইনেম  অিফসার, শাসন-২ শাখা ০১৮১৬৮১২২৪৭ ০৫.১১.২০২০জনাব তামিজ র রহমান, াট া িরক কাম-কি . অপা, মাঠ শা-২ শাখা ০১৫১৭০০৪৭৫২

০৩ জনাব মা: আব ল মােলক পাঠান, িসিনয়র সহকারী সিচব, মহােফজখানা ০১৭২৮৭০৬৭৭৮ ০৬.১১.২০২০জনাব পন মার দাস, ি গত কমকতা, িসআর অিধশাখা ০১৮১৩২৪৭২১৮

০৪ জনাব মা: রািক ল ইসলাম, সহকারী া ামার, িপএিসিস ০১৭৪১৬০৭৮৩১ ০৭.১১.২০২০জনাব মা: রােসল কিবর, াট া িরক কাম-কি . অপা., সও -১০ শাখা ০১৯১৭৯৫৪৯৯১

০৫ বগম নািফসা আেরেফীন, উপসিচব, লা-৪ শাখা ০১৭০৩৩০২৯৬২ ০৮.১১.২০২০জনাব মাঃ আ স সালাম, শাসিনক কমকতা, পিরবহন শাখা ০১৭৮২০৩০৪৫৭

০৬ বগম নাসিরন লতানা, উপসিচব, লা-৫ শাখা ০১৭১২১৩৯৫৩২ ০৯.১১.২০২০জনাব মা: আ ল হােসন,  াট া. কাম-কি . অপা., নবিনেয়াগ শাখা ০১৮২৫৮০৫৬৩৮

০৭ বগম ফারহানা হায়াত, উপসিচব, সও -৩ শাখা ০১৭১২১৬৯৮০০ ১০.১১.২০২০জনাব মাঃ আ  জাফর, শাসিনক কমকতা, আইন-২ শাখা ০১৭১২৮৮৮৩৯৫

০৮ বগম শাম ন নাহার খান, াগািরক, বাংলােদশ সিচবালয় ক ীয় লাইে ির ০১৭৮০৩৫৬৫৮৩ ১১.১১.২০২০বগম রিহমা খা ন, ি গত কমকতা, িবিধ-১ অিধশাখা ০১৮১৫৪৫৬৪২১

০৯ ড. মাহা দ হােসন, উপসিচব, িসিপ-২ শাখা ০১৭৮০৭৬৬৬৬৬ ১২.১১.২০২০জনাব মাঃ মাতাহার হােসন, শাসিনক কমকতা, সও -৩ শাখা ০১৯১৯২৭৫১১১

১০ জনাব শা িরয়ার আল-কবীর িসি কী, িস.সহকারী সিচব, িসিপ-৪ শাখা ০১৫৫৪০০২৫৫২ ১৩.১১.২০২০জনাব তাপস মার িব াস, কি উটার অপােরটর, িপএিসিস ০১৯২৫৩১২৪০৬

১১ জনাব মা: িলয়াকত আলী, িসিনয়র সহকারী সিচব, আইন-২ শাখা ০১৭১৭১২৩৯৭৮ ১৪.১১.২০২০জনাব মাহা দ কাম ল আহসান, শাসিনক কমকতা, িসিপ-২ শাখা ০১৮১৯১৮৫৩৩৩

১২ জনাব মা: শির ল ইসলাম, উপসিচব, সও -১ শাখা ০১৭১১২৬৬০৮৫ ১৫.১১.২০২০জনাব মাঃ মানােয়ম খান, শাসিনক কমকতা, উ য়ন শাখা ০১৫৫১০৭৫৬৩৯

১৩ জনাব এস এম আ াহ আল মা ন, উপসিচব, পিরক না-২ শাখা, ০১৭৮৭৮৮৮৮৯৭ ১৬.১১.২০২০জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম, শাসিনক কমকতা, পিরক না-২ শাখা ০১৮১৮১৩৫৩৬৫

১৪ জনাব আলাউি ন আলী, উপসিচব, বােজট ও অিডট শাখা ০১৭৬৬৫২১৫১৫ ১৭.১১.২০২০জনাব মাঃ জাফর আলী, শাসিনক কমকতা, সও -১ শাখা ০১৫৫২৩২৭৩১৫

১৫ জনাব মা: মা ািফ র রহমান, উপসিচব, িবেদশ িশ ণ-২ শাখা ০১৭১৭৫৬২৮০৩ ১৮.১১.২০২০জনাব আিজ ল হক, শাসিনক কমকতা, সও -১২ শাখা ০১৭৪০৩২২০১১

১৬ বগম িথকা সরকার, িসিনয়র সহকারী সিচব, ণ শাখা ০১৯১২০৬০৪০১ ১৯.১১.২০২০জনাব মাঃ আেনায়া ল ইসলাম, শাসিনক কমকতা, আইন-১ শাখা ০১৮১৯৮৬৩৪৮৮

১৭ জনাব মা: শিফ ল ইসলাম (১১৩৪৮), সহকারী সিচব, পির.ও গেব. কাষ ০১৫৫২৪৬৩৮৪৮ ২০.১১.২০২০জনাব  জয়  চ  পাল,  াট া. কাম-কি . অপা, পির.ও গেবষণা কাষ ০১৭১২৪৭৫২৪৪

১৮ জনাব মাঃ মা ফা, এসাইনেম  অিফসার, বাবােকা ০১৬৭১৭২৪৫৯৫ ২১.১১.২০২০জনাব মাঃ সালায়মান হােসন, শাসিনক কমকতা, বাবােকা ০১৭১৯১২৪৩২৮

১৯ বগম সাবভীনা মিনর িচ , উপসিচব, বাবােকা ০১৭১২৯৫৯২৯৫ ২২.১১.২০২০জনাব মাঃ ম আলী িসকদার, শাসিনক কমকতা, িসআর-৩ শাখা ০১৭১৬১৭৪৮৯৮

২০ বগম ফারা  ল িন ম, উপসিচব, সও -৮ শাখা ০১৭৭০৭৭৩৩৭৭ ২৩.১১.২০২০জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন, শাসিনক কমকতা, সও -৮ শাখা ০১৯২৯৩৫৩৮৭৩

কেরানাভাইরাস ( কািভড-১৯) িতেরাধ এবং এর া ভাবজিনত পিরি িত মাকােবলায় ২৯.০৩.২০২০ তািরেখর ৩৫২ সং ক অিফস আেদেশর অ ি েম িবিভ  ম ণালয়/িবভােগর সােথ সম য় এবং এ
সং া  া  ত  ঊ তন ক প েক অবিহতকরেণর জ  িন বিণত কমকতাগণেক িনেদশ েম কেরানা সেল দািয়  দান করা হেলা। দািয় া  কমকতাগণ িন বিণত তািরেখ সকাল ৯:০০ টা থেক
িবকাল ৫:০০ িমিনট পয  জন শাসন ম ণালেয়র ক াণ শাখায় (ভবন ন র-৩, ক -১৩/খ) উপি ত থেক দািয়  পালন করেবন:

২১ জনাব মাঃ জািকর হােসন, সহকারী িসে ম এনািল , িপএিসিস ০১৭১২২৪১১৬৫ ২৪.১১.২০২০
জনাব মাঃ গালাম মা ফা, শাসিনক কমকতা, অভ রীণ িশ ণ-৩ ০১৯১৪৮৮০৫৫৭

২২ জনাব মাঃ আেনায়া ল ইসলাম সরকার, উপসিচব, অভ . িশ ণ-৩ শাখা ০১৭১৬১১৯০১২ ২৫.১১.২০২০
বগম সািফয়া আ ার, শাসিনক কমকতা, সও -১১ শাখা ০১৯৯৫১০০০৪২

২৩
জনাব মা: আিন র রহমান, সহকারী সিচব, পির. ও গেব. কাষ ০১৯১৮৩৩৩৭২৬ ২৬.১১.২০২০
জনাব মা: ল আিমন (২), শাসিনক কমকতা, ঊিন-৪ শাখা ০১৯২০৫১১৭৫১

১



২৪ জনাব মা: আফসার আলী, িহসাব র ণ কমকতা,  িহসাব র ণ অিফস ০১৭১৫৫৯৪৯৪৭ ২৭.১১.২০২০
জনাব সে াষ চ  পাল, ি গত কমকতা, অিতির  সিচব মেহাদেয়র দ র ০১৯১২৬১৯২১৭

২৫ জনাব মাঃ শাহজাহান িময়া, গেবষণা কমকতা, পির.ও গেবষণা কাষ ০১৫৫২৩২৫০৭৯ ২৮.১১.২০২০
জনাব িমলন দবনাথ, অিফস সহ. কাম কি . া িরক, লা-৫ শাখা ০১৭২৫৬৮১৮০৭

২৬ জনাব আসমা ইসলাম, অ বাদ কমকতা, বাবােকা ০১৭১৬৬৬৬০৫২ ২৯.১১.২০২০
বগম রােবয়া িসি কা, শাসিনক কমকতা, পিরক না-৩ শাখা ০১৯২৬৫১৭৪১৭

২৭ জনাব নাসিরন লতানা, উপসিচব, িবিধ-৩ শাখা ০১৮১৮২৪৫৩৫৫ ৩০.১১.২০২০
মাসা ৎ লতানা আ ার, শাসিনক কমকতা, িবিধ-৩ শাখা ০১৭৬৩৭২৯৭১

০২।   দািয় া  কমকতাগণ িবভাগীয় কিমশনারগেণর িনকট হেত কেরানা সং া  িতেবদন সং হ বক সিচব মেহাদেয়র দ ের দািখল করেবন। 

০৩।    উি িখত কায েমর জ  জন শাসন ম ণালেয়র ক াণ শাখা (ভবন ন র-৩, ক -১৩/খ, ফান ন র-৯৫৪৯৬২১, ই- মইল  adminwelf@mopa.gov.bd) খালা থাকেব। উ  শাখার
উপসিচব জনাব মাহা দ কামাল হােসন ( মাবাইল ন র- ০১৭১৭২৪৮১১৮) িতিদেনর দািয়ে র িবষয়  সংি  কমকতা/কমচারীগণেক অবিহত করেবন। জ ির কােনা েয়াজন হেল িতিন সিচব
( শাসন অিধশাখা) জনাব মাঃ আ ল হাছানাত মা ন কবীরেক ( মাবাইল ন র-০১৭১১৮১৯৪৬৩) অবিহত করেবন। শাসন-৪ শাখা এ িবষেয় সািবক সহেযািগতা দান করেব। 

৪-১১-২০২০
মাঃ এনা ল হক

উপসিচব
ফান: ৯৫৪০২১৮

ইেমইল: adminint@mopa.gov.bd

ন র: ০৫.০০.০০০০.১১০.৯৯.০৪০.২০.৯২৩/১(৮৬) তািরখ: ১৯ কািতক ১৪২৭
০৪ নেভ র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)।
৪) অিতির  সিচব, অিতির  সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৫) অিতির  সিচব( শাসন, এিপিড, িসিপ ,িবিধ,স ও , সং ার ও গেবষণা, লা ও তদ , আইন)
৬) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম।
৭) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৮) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৯) উপসিচব, িনরাপ া-২ শাখা, জনিনরাপ া িবভাগ (িনধািরত তািরখ ও সমেয় অিফস ক  খালা রাখার অ েরাধসহ)।।
১০) জনাব..........................................................................................।
১১) িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন-৪ শাখা, জন শাসন ম ণালয় (দািয় া  কমকতা/কমচারীেদর যাতায়াতসহ সািবক ব া হেণর অ েরাধসহ)।
১২) িসিনযর় িসে ম  এনািল , িসিনয়র িসে ম  এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয় (জন শাসন ম ণালেয়র ওেয়ব-সাইট এবং ভাইবার েপ কােশর অ েরাধসহ)।
১৩) িনবাহী েকৗশলী, ইেডন ভবন, গণ ত িবভাগ।
১৪) কয়ারেটকার, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা (উি িখত তািরখ ও সমেয় অিফস খালার অ েরাধসহ)।
১৫) অিফস/মা ার কিপ।

৪-১১-২০২০
মাঃ এনা ল হক

উপসিচব

২


