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২০ আষাঢ ়১৪২৬

িবষয:় Prayer for Permition and Administrative Approval of 2ndPrayer for Permition and Administrative Approval of 2nd
Edition of Indian Education Fair-2019Edition of Indian Education Fair-2019

: Gee /2019

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িন বিণত শত সােপে  SS Media & Exhibitions Pvt. Ltd
and GEE Bangladesh যৗথভােব আগামী ০৫-০৬ লাই ২০১৯ তািরখ হােটল ান ািসিফক
সানারগাও, ঢাকায় এবং ৮-৯ লাই ২০১৯ হােটল রিডসন , চ াম-এ 2nd Edition of
Indian Education Fair 2019 আেয়াজেনর অ মিত দান করা হেলা:

(১)  িব িব ালয়স হ সংি  দেশর সরকার ক ক অ েমািদত হেত হেব;
(২) িব িব ালয়স হ Commonwealth University Yearbook অথবা UNESCO
International Education Yearbook  হেত হেব অথবা সংি  দেশর মান যাচাই িত ােনর/
অ াি িডেটশন কাউি ল বা সমজাতীয় িত ান ক ক ী ত হেত হেব;
(৩) মলা বা Exhibition-এ অংশ হণকারী িব িব ালয়স হ ণা  কানাসহ তািলকা িদেত হেব;
(৪)  ভিত ত িশ াথ েদর িবষেয় পরবত  কান সম া দখা িদেল সংি  দেশর তাবাস এবং সরকার এর দায়-দািয়  হণ
করেব;
(৫) বিণত মলা বা Exhibition শেষ এ সং া  এক  িতেবদন িশ া ম ণালয় ও িব িব ালয় ম রী কিমশেন জমা
িদেত হেব।

২. যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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Biplob Chandra Chakraborty, Co-
Organizer
GEE Bangladesh, 238, Maruf Market 
(3rd Floor), Mouchak, Dhaka.

আ.ন.ম. তির ল ইসলাম
উপসিচব
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০৪ লাই ২০১৯
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
২) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়,
ঢাকা।
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৫) সিচব, িব িব ালয় ম রী কিমশন, শেরবাংলানগর, ঢাকা।
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আ.ন.ম. তির ল ইসলাম 
উপসিচব
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