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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৬.০৬.০২৭.১৮.১৭৬ তািরখ: 
০৫ জলুাই ২০১৮

২১ আষাঢ় ১৪২৫

িবষয়: ওেপনওেপন  গভনেম টগভনেম ট  ডাটাডাটা ( (ও.িজ.িড.ও.িজ.িড.) ) ফাকালফাকাল  পাসনপাসন  িনেয়াগিনেয়াগ।।
সূ : মি পিরষদ িবভাগের ই-গভেন -১ অিধশাখার ারক নং- ০৪.০০.০০০০. ৮৩১.৪৫.০০১.১৬.৬১,

তািরখ: ১৪ জনু, ২০১৮।
             সেূ া  ারেকর পিরে ি েত সরকাির িস া  হেণ তা ও জবাবিদিহতা বিৃ , টকসই উ য়ন অিভ  অজেনর
গিত- কিৃত িনধারণ এবং িবিভ  আ জািতক সং ার উ য়ন সচূেক দেশর অব ান িনণেয় সহায়তা দান িনি ত
করেত সরকাির দ রসমেূহ িনয়িমত কােজর অংশ িহেসেব তকতৃ ত  ও উপা  সবসাধারেণর জ  উ ু  করেত ণীত
Open Government Data Strategy 2016 অ সাের গিঠত "ওেপন গভনেম ট ডাটা (ও.িজ.িড.)" াটফেম মাধ িমক ও উ
িশ া িবভােগর কাশেযাগ  উপা সমহূ চােরর লে  এ িবভােগর ও.িজ.িড. ফাকাল পাসন এবং িবক  ফাকাল পাসন
িহেসেব িনে বিণত কমকতা য়েক িনেদশ েম িনেয়াগ াদন করা হল :

িমকিমক  নংনং কমকতারকমকতার  নামনাম  ওও  পদিবপদিব টিলেফানটিলেফান-- মাবাইলমাবাইল  ফানফান  ন রন র  এবংএবং  ইই-- মইলমইল  আই.িড.আই.িড.

১. ফাকালফাকাল  পাসনপাসন
জনাব মাঃ মাফাখখা ল

ইসলাম
িসিনয়র িসে ম এনািল

টিলেফান: ৯৫৭৭০৯৬
মাবাইল ফান ন র: ০১৫৫২৩৪৩৯৭৪

ই- মইল: ssa@moedu.gov.bd

২.
িবকিবক   ফাকালফাকাল

পাসনপাসন
জনাব মাহা দ জাবােয়র

া ামার

টিলেফান: ৯৫৬৫৭৩৬
মাবাইল ফান ন র: ০১৫৫২৪৪৯৯৫০
ই- মইল: ap_zobair@moedu.gov.bd

৫-৭-২০১৮

মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ

মাঃ আখতারউজ-জামান
উপ-সিচব

ফান: ৯৫৪৬৫৬৩

দিৃদিৃ   আকষণঃআকষণঃ  : উপসিচব, ই-গভেন -১ অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৬.০৬.০২৭.১৮.১৭৬/১(৪) তািরখ: ২১ আষাঢ় ১৪২৫
০৫ জলুাই ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) া ামার, আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অিতির  সিচব ( শাসন ও অথ)-এরঁ ব ি গত কমকতা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৫-৭-২০১৮

মাঃ আখতারউজ-জামান 
১



উপ-সিচব

২


