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িবষয:় যথ াসমেয়যথ াসমেয়  গাপনীয়গাপনীয়   অ েবদনঅ েবদন   দা িখলদািখল ,  ,  অ া রঅ া র   ওও  িত া রকরণিত া রকরণ   সং াসং া   িনেদশনািনেদশনা ।।

উপ  িবষয় ও জন শাসন ম ণালেয়র ০৭ জা য়াির ২০১৯ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০০১.১৬-০৬ সং ক প  এ
সে  রণ করা হেলা। উ  পে র িনেদশনা অ সরণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং  : বণনা মাতােবক। 

১১-২-২০ 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, 

িম া।
১৪) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
িদনাজ র।

কাউসার নাসরীন
উপসিচব
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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: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.১৫০/১(২) তািরখ: ২৮ মাঘ ১৪২৫
১০ ফ যা়ির 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, িস.আর-৩ শাখা, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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