
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: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.৫৫৯ তািরখ: 
০২ ম ২০১৯

১৯ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় ''জ া িতরজািতর   িপতািপতা   ব বব ব   শখশখ   িজ রিজ র   রহমােনররহমােনর   জ শতবািষকীজ শতবািষকী  উউ যাপনযাপন   জ াতীয়জ াতীয়   কিমকিম '  '  এবংএবং
''জ া িতরজািতর   িপতািপতা   ব বব ব   শখশখ   িজ রিজ র   রহমােনররহমােনর   জ শতবািষকীজ শতবািষকী  উউ যাপনযাপন   জ াতীয়জ াতীয়   ব া ব ায়নবা ব ায়ন
কিমকিম '-' - তত   সদসদ   অ করণঅ করণ   সং াসং া   াপনাপন   রণরণ ।।

উপ  িবষেয় মি পিরষদ িবভােগর ১০ এি ল ২০১৯ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৩.১৮.১১৩ সং ক পে র সােথ
িরত াপন '  সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় কাযােথ িনেদশ েম এ সে  রণ করা হেলা।

সং  : বণনা মাতােবক।

২-৫-২০ ১৯

িবতরণ :
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) পিরচালক, পিরদশন ও িনরী া অিধদ র, ঢাকা।
১২) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
ঢাকা।
১৩) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 

কাউসার নাসরীন
উপসিচব

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

১



িম া।
১৪) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
িদনাজ র।
১৫) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
যেশার।
১৬) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
িসেলট।
১৭) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
রাজশাহী।
১৮) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
ময়মনিসংহ।
১৯) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
বিরশাল।
২০) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
চ াম।
২১) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ  িশ া 
িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২২) সদ  সিচব, বসরকাির িশ া িত ান িশ ক ও 
কমচারী অবসর িবধা বাড, ঢাকা।
২৩) সদ  সিচব, বসরকাির িশ া িত ান িশ ক কমচারী 
ক াণ া , ঢাকা।

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.৫৫৯/১(২) তািরখ: ১৯ বশাখ ১৪২৬
০২ ম ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব ( শাসন), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) উপসিচব (কিম  িবষয়ক অিধশাখা), মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

২-৫-২০ ১৯

কাউসার নাসরীন 
উপসিচব

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মি পিরষদ িবভাগ 

কিম  িবষয়ক অিধশাখা 
www.cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৩.১৮.১১৩ তািরখ: 
১০ এি ল ২০১৯

২৭ চ  ১৪২৫

িবষয:় ‘‘জ ািতরজািতর   িপতািপতা   ব বব ব   শখশখ   িজ রিজ র   রহমােনররহমােনর   জ শতবািষকীজ শতবািষকী  উউ যাপনযাপন   জ াতীয়জ াতীয়   কিমকিম ’ ’ এবংএবং ‘ ‘জ ািতরজািতর   িপতািপতা   ব বব ব
শখশখ   িজ রিজ র   রহমােনররহমােনর   জ শতবািষকীজ শতবািষকী  উউ যাপনযাপন   জ াতীয়জ াতীয়   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   কিমকিম ’-’- তত   সদসদ   অ করণঅ করণ   সং াসং া   াপনাপন

রণরণ ।।

    মি পিরষদ িবভাগ থেক ০৭ এি ল ২০১৯ ি ঃ তািরেখ জাির ত এবং ০৯ এি ল ২০১৯ ি ঃ তািরেখ বাংলােদশ গেজেট কািশত ‘‘জািত রজািত র  িপত ািপত া  ব বব ব
শখশখ  িজ রিজ র  রহমােনররহমােনর  জ শত বািষকীজ শত বািষকী  উউ য াপনয াপন   জাত ীয়জাত ীয়   কিমকিম '  '  এবংএবং ‘ ‘জািত রজািত র  িপত ািপত া  ব বব ব   শখশখ   িজ রিজ র  রহমােনররহমােনর  জ শত বািষকীজ শত বািষকী

উউ য াপনয াপন   জাত ীয়জাত ীয়   বা বায়নবা বায়ন   কিমকিম ’-’- ত সদ  অ করণ সং া   াপন  সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম এতৎসে
রণ করা হেলা।

সং িসং ি : বণনা মাতােবক।

১০ -৪-২০ ১৯

িবতরণ :
১) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা
২) িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)
৩) অিতির  সিচব (সকল), মি পিরষদ িবভাগ
৪) ধানম ীর একা  সিচব-১ , ধানম ীর কাযালয়
৫) ম ীর একা  সিচব (সকল)
৬) িতম ীর একা  সিচব (সকল)
৭) উপম ীর একা  সিচব (সকল)

ববী পারভীন
উপসিচব

ফান: ৯৫১১০৮১
ফ া : ৯৫৬৬৫৫৯

ইেমইল: ca_sec@cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৩.১৮.১১৩/১(৩) তািরখ: ২৭ চ  ১৪২৫
১০ এি ল ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) সিচব, কিম  ও অথৈনিতক অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচব, ই-গভেন  অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ ( াপন  মি পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেট আপেলাড করার েয়াজনীয়

ব া হেণর জ )।
৩) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ (মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

১



১০ -৪-২০ ১৯

ববী পারভীন 
উপসিচব

২
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