
মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
শাসন ও সং াপন শাখা
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ধানম ীর িবেশষ ত জনাব েসইন হ দ এরশাদ-এর িনেয়াগ অবসােনর াপন  গত ১০ জা য়াির ২০১৯ তািরেখ
বাংলােদশ গেজেটর অিতির  সং ায় কািশত হেয়েছ। উ  গেজেটর কিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ
িনেদশ েম এ সে   রণ করা হেলা।  

সং  : বণনা মাতােবক। 
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১) ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব (সকল)/ ধান, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) উপসিচব/উপ ধান (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, 
িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।
৫) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।
৬) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, 
িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, 
িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) িসিনয়র সহকারী ধান (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, 
িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) অিতির  সিচব (সকল)
১০) সিচব (সকল)/ ধান
১১) উপসিচব/উপ ধান (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, 
িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১২) িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব (সকল)
১৩) িসিনয়র সহকারী ধান/সহকারী ধান (সকল)
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১) উপসিচব ( শাসন), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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