
মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
শাসন ও সং াপন শাখা

িবষয:় সকলসকল  িণরিণর   সরকািরসরকাির   চা িরেতচা িরেত   েবেশরেবেশর   সময়সময়  িব মানিব মান   ব ারব ার   স ােখসােখ  ' ' ড াপডাপ   টট '  '  অ করণঅ করণ
সং াসং া ।।

উপ  িবষেয় র া ও সবা িবভাগ, রা  ম ণালেয়র ১৮ সে র ২০১৮ তািরেখর ৫৮.০০.০০০০.০৬২.৯৯.০০২.১৮-২৪০ সং ক পে র
কিপ (সংল ীসহ) এ সে  রণ করা হেলা। উ  পে র িনেদশনা অ যায়ী পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা।  

সং  : বণনা মাতােবক।

৩-১০ -২০ ১৮

১) অিতির  সিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সিচব (সকল)/ ধান, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) উপসিচব/উপ ধান (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া 
িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) িসিনয়র সহকারী ধান, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) া ামার, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।
৯) গেবষণা কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) িহসাবর ণ কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১১) লাইে িরয়ান, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

কাউসার নাসরীন
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৯১৩০
ইেমইল:

sas_admin1@moedu.gov.bd

ইউ. ও. নাট ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.৯৯১ তািরখ:
০৩ অে াবর ২০১৮

১৮ আি ন ১৪২৫

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) উপসিচব ( শাসন), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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কাউসার নাসরীন
উপসিচব

১



letter 2018(1)

NCiEM]Efi <T1EIChT| {{s^K
T<="Ft CF[<I fastT

T<r@ rgqprs
:fiEo_ I riI?ll

wrury_i:d_s9yld

;I(- CE. oo.oooo.ogl.bb. ooQ.. )b. <YD
oe qIFJd.. )8ic <YIq

=th-'r "errs< ; )ts c,I(fT{, ar)b- Efslq

i<tBT ? 7,:[4 arfci-<l >r<<rf( ilT,F+(g eiGr.K rTTii k]ln <r{qK {lr.et "r5in ffi' 'wsr-io-o<6].>t(@'lg 
I

q;reriFFr.r:mfiErr< .TI{o d(- oe.r)rt.o1,t,2.)q..,.11.c)c.)g -tggr elfi:t B oQ/ob/lottz i

c"i{$ R{rTI TmA TKro{ (qFiFrs'FFrlr.il lx-q fq, aaq 61fu TflsTk El-SfrF q-FriK }nt-rr

arqi einraw"-r< qqr"iRbr{o €..:o "rfro Grfurf,{ r<i6 qqm ,;ipq fr-c.m .oqo-rfo {r;r"Ii]u c+r"T cr&rf,q
q,Qp'6 <r'9+ rrqi ftTTro rrT >r<trE 1-frrp1 ai1 {g oK ,lla?r qT?T {lr-otz9 fu-"rr-.5r "ias-t (rg.Iq 6}l
qs.ts +-<K erRTrFiEr qhral-'+ ot{cK q;r, F;reri];Fr rBcmT ,fqE ,TT<r(+< {ItrFr qTc-TK sr_IF-c{rq

(+ft a<1e1 r

oQ. i €nEl-{{l-{, {qq flIq< qmff{fn qqs qanfu e "rr<-fi ecil-wilT <lr{ oRr,6R q;rr ffir r:r

6eK6i O<T EeEl I

arl=;,<"'iamcs- (c) r +a ;

frfiir< cfu</trtr{

a6:&.AQs@q ou"J,*/#, (;rsE),
<Tiflrr41 xB+rq-g. tTs.r r

YfiPra (rsruot< ful-crs .r{)

o) r{nk}rqo. 'irqr qfi-hs<, ri-<F-i I

o{ 1 ql-{-i}ii rfi< e+]glF<, ,s.sE {'qqtaBr, fi<il |

o'r t ,tF< {C{mta< qo1g qF<, {<sI C{<I kg1ui, r+E {-EaT{T, EIol r

oa r qGks qE< ($q-s wtfrsi'f) ,l.cRlqrr{ <:fuqs sfut, wsT c{$ keTul, trrol' 
r

ffi

cc I qf$-{ oFtlffir< oft r

,-fu*-
i.-- O",>rtr<
v (FFT s soqe))s



"f"igq]gfr $(E],fi-"f rsFFrA
q-{?HrrH TqqrqT

*{ Rf{-r .[rn
(www.mopa.gov.bd)

F1
i) \ 'rt,'^^'4,).9.----. 3\-r88'"K;ffi

--'

r -\--4 L----,<\ --_z€Sfg, SgaG1'll*t) *9'-V q6qc __*_6{ \7/< :'-'1 oc. cTrFq-{, \o)b.

frtsg ry<e-q cdfi-d q-{-rtR FlrRs $r<rFr qqr frkf,q <r+qrf, qfrt '&pt Fs' qsfe.+-<rt q<Ftsr

5a xlf,{ 4(- Cb.oo.oooo.orbQ.hb.ool.5ts-S\bq, st-R{s 5b/ol/\o)b" R.

B& Rlr ,e Fq N-K.<'{ fficdf+rc'.qalclT {tcE cr, T<-+1ft Dtfkco frffituR cs'G atqr "rA.mT
se"t{isi-c Frfl R<tq scR(q:

"fi(Tlrfi 'qiT {ffisf\5 {rfuR qrqrift=+T{ EI%TII'sl.ql qfq{sa<K rs]-"tffi{-+ T-g-r 'rEs
C{Grf,{ cOti scf<T, cxUnrftR, sqr$f, TC{rAte cOq CTGrs-{ qFF{l_< €? Tr:{ zfqrn {t qrf,;r
_s^
c<, Ge <lT@ '$ArflEgtr< qffi1 flm fiml'fcrlof (<( ffi cilt .rtc_fi ffi l<-qcur gfizsrqT
it, {rsl a<ft? "rffi-< Trfrql flrcr;r aslq <n{]E {E okco otrr{t"

a r srElTqt{, Ee fr<t-r+< {Rrflerc qtqr s.fiqgr<R qq1-ffi6aE $Vr tEE c{erf,{ c<t'6 sar<I,
(qtgfrr'fc{, oq+$S Ta{ftis C+tq CT&r<rf, qftTK T-y+' q.pqf RXT+ cl rTq +|?}.FI +-<I q{ Et< n.(cl
'asi"r(F$' q-d\itr o-{lx AzT.lqftx ?ticq'ei $q("R . qr ffiq4n q-{r<t{ ffit {cqtt

X{s: {fisl cfit F[st'f, :qm[:q-qmqcT{ elE:Tq oq Gb eltgtt

TG<

al-{1 Pf<t F+"-t"f,

qPu e {R<T< s-ql-tct Tg{rE{,

5'+f cx<f R(,T"t
qaE:rg"flq{
<qErck-t lG-<nx, DtT-t r

trl$'il

q-fle< w4 q{ffi elgt a-at {5qf:

ffi
{(-oC. oo. oooo.)qo" ee. o51.5rb-egg

,*o*ll;lk;rloJfsr
E"F{G<

cTT{ {(-bc5cccQ

w,sr csi'<T
:l-fh?t,-*-). -lt"IT

qnrii q{.....>. a).-........
eres....A.*.1c.D.i

r
'.,: -i- -.:

,-l - 'r_ .-

')/--^-E


