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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.৯২১ তািরখ: 
১৮ সে র ২০১৮

৩ আি ন ১৪২৫

িবষয়: মিু েযা ামিু েযা া  রমারমা  চৗধুরীরচৗধুরীর  মতুৃ েতমতুৃ েত  শাক াবশাক াব।।
সূ : মি পিরষদ িবভােগর প  নং- ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০০১.১৮.২৮৩, ১২ সে র ২০১৮।

উপযু  িবষয় ও সেূ া  পে র পিরে ি েত মিু েযা া রমা চৗধরুী'র মতৃু েত মি সভার ২৬ ভা  ১৪২৫/১০ সে র
২০১৮ তািরেখর বঠেক গৃহীত শাক াব বাংলােদশ গেজেটর অিতির  সংখ ায় কািশত হেয়েছ। উ  গেজট সদয়
অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম এ সে   রণ করা হেলা।

সংযু  : বণনা মাতােবক। 

১৮-৯-২০১৮

িবতরণ :
১) চয়ারম ান,, বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন 
কতপৃ  (এনিটআরিসএ), ঢাকা।
২) ব ব াপনা পিরচালক, ধানম ীর িশ া সহায়তা 
া , ঢাকা।

৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াতথ  ও পিরসংখ ান 
বু েরা (ব ানেবইস), ঢাকা।
৪) ডপুিট সে টাির জনােরল, বাংলােদশ ইউেনে া 
জাতীয় কিমশন, ঢাকা।
৫) ধান েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, ঢাকা।
৬) মহাপিরচালক, আ জািতক মাতভৃাষা ইনি িটউট, 
ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, ঢাকা।
৮) মহাপিরচালক, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডমী, 
ঢাকা।
৯) চয়ারম ান, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, 
ঢাকা।
১০) সিচব, বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম িুর কিমশন, 
ঢাকা।
১১) পিরচালক, পিরদশন ও িনরী া অিধদ র, ঢাকা।
১২) চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, 

কাউসার নাসরীন
উপসিচব

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

১



ঢাকা/ িম া/রাজশাহী/যেশার/ময়মনিসংহ/িসেলট/বিরশাল/চ াম/িদনাজপুর।
১৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , মাধ িমক ও উ  িশ া 
িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৪) সদ -সিচব, বসরকাির িশ া িত ান িশ ক 
কমচারী অবসর িবধা বাড, ঢাকা।
১৫) সদ -সিচব, বসরকাির িশ া িত ান িশ ক 
কমচারী কল াণ া , ঢাকা।

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.৯৯.০৭৯.১৭.৯২১/১(২) তািরখ: ৩ আি ন ১৪২৫
১৮ সে র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপসিচব ( শাসন), মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) উপসিচব, সরকার গঠন ও রা াচার অিধশাখা, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

১৮-৯-২০১৮

কাউসার নাসরীন 
উপসিচব

২
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