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শসটিয়জেস চাে শার 

১. শভর্ে ও শমর্ে  

শভর্ে:                     

শমর্ে:                                                                                                   

২. সসবা প্রদাে প্রশতশ্রুশত 

২.১) োগশরক সসবা 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধশত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পশরয়র্াধ 

পদ্ধশত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদশব, স াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  
পাবশলক পরীক্ষার           

প্রতযেে  

শর্ক্ষা সবার্ শ/ শবশ্বশবদ্যালে 

কর্তশক যাচাইকৃত সাটি শশ য়কে 

সতযােে 

শর্ক্ষা সবার্ শ এবাং 

শবশ্বশবদ্যালে এর 

যাচাইকৃত 

সাটি শশ য়কে 

- ৬ ঘন্টা 

সবগম র্াহোজ সামাদ  

উপ-সশচব (সরকাশর শবশ্বশবদ্যালে-২) 

স াে: +৮৮-০২-৯৫৪০৫১৭ 

ইয়মইল: ds_stp@moedu.gov.bd 

2.  শর্ক্ষা সহােতা অনুদাে 

                       

                       

                

 

আয়বদে (         

     ছশবসহ) 

প্রশতষ্ঠাে প্রধায়ের 

প্রতযেে 

- ১০ কম শ শদবস 

জোব সমাোঃ  জলুর রহমাে 

শসশেের সহকারী সশচব (     ) 

স াে: +৮৮-০২-৯৫১২২০৫  

ইয়মইল: 

sas_budget@moedu.gov.bd 

mailto:sas_budget@moedu.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধশত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পশরয়র্াধ 

পদ্ধশত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদশব, স াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

3.  
বাাংলায়দর্ী ছাত্র/ছাত্রীয়দর উচ্চ 

শর্ক্ষা (বৃশি) প্রদাে 

                       

                 

                    

     

আয়বদে  

সকল সেদ ও 

েম্বরপত্র এর কশপ 

- 

ইউ.শজ.শস. কর্তশক 

বাছাইয়ের পর ১৫ 

কম শ শদবস 

সবগম র্াহোজ সামাদ  

উপ-সশচব (সরকাশর শবশ্বশবদ্যালে-২) 

স াে: +৮৮-০২-৯৫৪০৫১৭ 

ইয়মইল: ds_stp@moedu.gov.bd 

 

২.২) প্রাশতষ্ঠাশেক সসবা 

ক্র. োং সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধশত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পশরয়র্াধ পদ্ধশত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদশব, স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

মন্ত্রণালে অধীেস্থ অশধদির / 

দির / প্রশতষ্ঠােসমূয়হর রাজস্ব 

বায়জয়ের অর্ শ ছাড়করণ 

                     

                  

               অশ স 

আয়দর্ 

চাশহদাপত্র - ০৪ কম শ শদবস 

জোব সমাোঃ  জলুর রহমাে 

শসশেের সহকারী সশচব (     ) 

স াে: +৮৮-০২-৯৫১২২০৫  

ইয়মইল: 

sas_budget@moedu.gov.bd 

2.  
সবসরকাশর শর্ক্ষা প্রশতষ্ঠায়ে 

পাঠদায়ের অনুমশত   

আয়বদে প্রাশির পয়র সাংশিষ্ট  

শর্ক্ষা সবার্ শ কর্তশক প্রশতয়বদে 

ও মা.উ.শর্. অশধদিয়রর 

সুপাশরর্ সায়পয়ক্ষ অশ স 

আয়বদে ও সাংশিষ্ট 

শর্ক্ষা সবার্ শ এর 

প্রশতয়বদে 

 ৩০ কম শ শদবস 

জোব অসীম কুমার কম শকার  

সহকারী সশচব (সবসরকাশর 

মাধ্যশমক-২) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৭০৬৭২  

ইয়মইল:  

mailto:sas_budget@moedu.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্র. োং সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধশত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পশরয়র্াধ পদ্ধশত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদশব, স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

আয়দর্  

3.  
সবসরকাশর শর্ক্ষা প্রশতষ্ঠায়ে  

স্বীকৃশত  

অশ স আয়দআয়বদে প্রাশির 

পয়র সাংশিষ্ট  শর্ক্ষা সবার্ শ 

কর্তশক প্রশতয়বদে ও মা.উ.শর্. 

অশধদিয়রর সুপাশরর্ সায়পয়ক্ষ 

অশ স আয়দর্ 

আয়বদে ও সাংশিষ্ট 

শর্ক্ষা সবার্ শ এর 

প্রশতয়বদে 

- ৩০ কম শ শদবস 

জোব অসীম কুমার কম শকার  

সহকারী সশচব ( সবসরকাশর 

মাধ্যশমক-২) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৭০৬৭২  

ইয়মইল: 

4.  
সবসরকাশর শর্ক্ষা প্রশতষ্ঠায়ে 

শবষে স ালার অনুমশত 

আয়বদে প্রাশির পয়র সাংশিষ্ট  

শর্ক্ষা সবার্ শ কর্তশক প্রশতয়বদে 

ও মা.উ.শর্. অশধদিয়রর 

সুপাশরর্ সায়পয়ক্ষ অশ স 

আয়দর্ 

আয়বদে ও সাংশিষ্ট 

শর্ক্ষা সবার্ শ এর 

প্রশতয়বদে 

- ৩০ কম শ শদবস 

জোব অসীম কুমার কম শকার  

সহকারী সশচব (সবসরকাশর 

মাধ্যশমক-২) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৭০৬৭২  

ইয়মইল: 

5.  

সবসরকাশর শর্ক্ষা প্রশতষ্ঠায়ে 

অশতশরক্ত সেশণ র্া া স ালার 

অনুমশত 

আয়বদে প্রাশির পয়র সাংশিষ্ট  

শর্ক্ষা সবার্ শ কর্তশক প্রশতয়বদে 

ও মা.উ.শর্. অশধদিয়রর 

সুপাশরর্ সায়পয়ক্ষ অশ স 

আয়দর্ 

আয়বদে ও সাংশিষ্ট 

শর্ক্ষা সবার্ শ এর 

প্রশতয়বদে 

- ৩০ কম শ শদবস 

জোব অসীম কুমার কম শকার  

সহকারী সশচব ( সবসরকাশর 

মাধ্যশমক-২) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৭০৬৭২  

ইয়মইল: 

6.  

সবসরকাশর শর্ক্ষাপ্রশতষ্ঠায়ের 

ম্যায়েশজাং / শবয়র্ষ গভশে শাং 

কশমটি গঠে 

আয়বদে প্রাশির পয়র সাংশিষ্ট  

শর্ক্ষা সবার্ শ কর্তশক প্রশতয়বদে 

ও মা.উ.শর্. অশধদিয়রর 

সুপাশরর্ সায়পয়ক্ষ অশ স 

আয়বদে ও সাংশিষ্ট 

শর্ক্ষা সবার্ শ এর 

প্রশতয়বদে 

- ৩০ কম শ শদবস 

জোব অসীম কুমার কম শকার  

সহকারী সশচব (সবসরকাশর 

মাধ্যশমক-২) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৭০৬৭২  

ইয়মইল: 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্র. োং সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধশত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

সসবার মূল্য 

এবাং  

পশরয়র্াধ পদ্ধশত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদশব, স াে েম্বর ও 

ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

আয়দর্ 

7.  
সবসরকাশর শর্ক্ষাপ্রশতষ্ঠায়ের 

শবয়র্ষ কশমটি গঠে 

আয়বদে প্রাশির পয়র সাংশিষ্ট  

শর্ক্ষা সবার্ শ কর্তশক প্রশতয়বদে 

ও মা.উ.শর্. অশধদিয়রর 

সুপাশরর্ সায়পয়ক্ষ অশ স 

আয়দর্ 

আয়বদে ও সাংশিষ্ট 

শর্ক্ষা সবার্ শ এর 

প্রশতয়বদে 

- ৩০ কম শ শদবস 

জোব অসীম কুমার কম শকার  

সহকারী সশচব (সবসরকাশর 

মাধ্যশমক-২) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৭০৬৭২  

ইয়মইল: 

8.  

সবসরকাশর শর্ক্ষাপ্রশতষ্ঠায়ের 

ম্যায়েশজাং / শবয়র্ষ গভশে শাং 

কশমটি গঠে 

আয়বদে প্রাশির পয়র সাংশিষ্ট  

শর্ক্ষা সবার্ শ কর্তশক প্রশতয়বদে 

সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ 

আয়বদে ও সাংশিষ্ট 

শর্ক্ষা সবার্ শ এর 

প্রশতয়বদে 

- ৩০ কম শ শদবস 

জোব অসীম কুমার কম শকার  

সহকারী সশচব (সবসরকাশর 

মাধ্যশমক-২) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৪৯৩৯৬  

ইয়মইল: 

sas.mad.24@moedu.gov.bd 

9.  
শর্ক্ষা সবার্ শসমূয়হর বায়জে 

অনুয়মাদে 
অশ স আয়দর্  সড়া বায়জে - ১০ কম শ শদবস 

জোব সমীর কুমার শবশ্বাস 

উপ-সশচব (মাধ্যশমক-১) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৭৬৭৮০  

ইয়মইল: ds_sec1@moedu.gov.bd 

 

 

 

 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২.৩) অভযন্তরীণ সসবা 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধশত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

সসবার 

মূল্য 

এবাং  

পশর

সর্াধ 

পদ্ধশত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদশব, স াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

শব.শস.এস. (সাধারণ শর্ক্ষা) 

কযার্ায়রর কম শকতশায়দর চাকুশর 

স্থােীকরণ/শেেশমতকরণ 

বুশেোশদ প্রশর্ক্ষণ, 

বা     সগাপেীে 

প্রশতয়বদে ও মা.উ.শর্. 

অশধদিয়রর সুপাশরর্ 

সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ 

বুশেোশদ প্রশর্ক্ষণ  

বাশষক সগাপেীে 

প্রশতয়বদে 

মা.উ.শর্. অশধদিয়রর 

সুপাশরর্ 

- 

মা.উ.শর্. 

অশধদিয়রর সুপাশরর্ 

প্রাশির ১০ 

কম শশদবয়সর ময়ধ্য 

জোব আবু কােসার  াে 

শসশেের সহকারী সশচব (সরকাশর কয়লজ-১) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৪০৪৬৭  

ইয়মইল: 

2.  

শব.শস.এস. (সাধারণ শর্ক্ষা) 

কযার্ায়রর কম শকতশায়দর 

সেয়র্র্ে তাশলকা প্রণেে ও 

সাংরক্ষণ 

বুশেোশদ প্রশর্ক্ষণ, 

বা     সগাপেীে 

প্রশতয়বদে ও মা.উ.শর্. 

অশধদিয়রর সুপাশরর্ 

সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ 

বাশষক সগাপেীে 

প্রশতয়বদে 

মা.উ.শর্. অশধদিয়রর 

সুপাশরর্ 

- 

মা.উ.শর্. 

অশধদিয়রর প্রস্তাব 

প্রাশির ০৫ 

কম শশদবয়সর ময়ধ্য 

3.  

শব.শস.এস. (সাধারণ শর্ক্ষা) 

কযার্ায়রর কম শকতশায়দর 

পয়দান্নশত  

বুশেোশদ প্রশর্ক্ষণ, 

বা     সগাপেীে 

প্রশতয়বদে ও মা.উ.শর্. 

অশধদিয়রর সুপাশরর্ 

সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ 

বাশষক সগাপেীে 

প্রশতয়বদে 

মা.উ.শর্. অশধদিয়রর 

সুপাশরর্ 

- 

মা.উ.শর্. 

অশধদিয়রর প্রস্তাব 

প্রাশির ০৫ 

কম শশদবয়সর ময়ধ্য 

4.  

শব.শস.এস. (সাধারণ শর্ক্ষা) 

কযার্ায়রর কম শকতশায়দর ছুটি 

(শর্ক্ষা ছুটি/ বশহ: বাাংলায়দর্ 

আয়বদে, ছুটি প্রাপ্যতা 

প্রতযেে, মাউশর্ 

অশধদিয়রর সুপাশরর্ 

আয়বদে 

ছুটি প্রাপ্যতা প্রতযেে 

মা.উ.শর্. অশধদিয়রর 

- 

মা.উ.শর্ অশধদিয়রর 

সুপাশরর্ প্রাশির ০৩ 

কম শশদবয়সর ময়ধ্য 

সবগম মুশর্ শদা র্ারশমে 

শসশেের সহকারী সশচব (সরকাশর কয়লজ- ৩) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৭০৬৬৩  



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধশত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

সসবার 

মূল্য 

এবাং  

পশর

সর্াধ 

পদ্ধশত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদশব, স াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ছুটি) মঞ্জুর সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ সুপাশরর্ ইয়মইল: ds_col3@moedu.gov.bd 

 

5.  

শব.শস.এস. (সাধারণ শর্ক্ষা) 

কযার্ায়রর কম শকতশায়দর সপ্রষণ 

মঞ্জুর 

আয়বদে, মা.উ.শর্. 

অশধদিয়রর সুপাশরর্ 

সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ 

আয়বদে 

মাউশর্ অশধদিয়রর 

সুপাশরর্ 

- 

মা.উ.শর্. 

অশধদিয়রর সুপাশরর্ 

প্রাশির ০৩ 

কম শশদবয়সর ময়ধ্য 

6.  

শব.শস.এস. (সাধারণ শর্ক্ষা) 

কযার্ায়রর কম শকতশায়দ  

শলয়েে মঞ্জুর 

আয়বদে, মা.উ.শর্. 

অশধদিয়রর সুপাশরর্ 

সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ 

আয়বদে 

মা.উ.শর্. অশধদিয়রর 

সুপাশরর্ 

- 

মা.উ.শর্. 

অশধদিয়রর সুপাশরর্ 

প্রাশির ০৩ 

কম শশদবয়সর ময়ধ্য 

সবগম মুশর্ শদা র্ারশমে 

শসশেের সহকারী সশচব (সরকাশর কয়লজ- ৩) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৭০৬৬৩  

ইয়মইল: ds_col3@moedu.gov.bd 

 

7.  

                      

           ববয়দশর্ক 

     /সসশমোয়র অাংর্েহণ 

অ ার সলোর, শবভাগীে 

প্রধায়ের সুপাশরর্, 

শবশ্বশবদ্যালয়ের 

সাটি শশ য়কে/ প্রর্াসশেক 

অনুয়মাদে, ছুটির প্রাপ্যতা 

শবগত ০১ বছয়রর শবয়দর্ 

ভ্রময়ণর শববরণী 

(শেধ শাশরত ছক), সাংশিষ্ট 

অ ার সলোর 

শবভাগীে প্রধায়ের 

সুপাশরর্ 

শবশ্বশবদ্যালয়ের 

সাটি শশ য়কে/ প্রর্াসশেক 

অনুয়মাদে 

ছুটির প্রাপ্যতা 

শবগত ০১ ভচয়র শবয়দর্ 

- ৩-৭ কম শ শদবস 

জোব সমাোঃ সবলায়েত সহায়সে তালুকদার 

যুগ্ম-সশচব (শবশ্বশবদ্যালে অশধর্া া) 

স াে: +৮৮-০২-  ৯৫১২২৪৫ 

ইয়মইল: js_university@moedu.gov.bd 

mailto:ds_col3@moedu.gov.bd
mailto:ds_col3@moedu.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধশত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

সসবার 

মূল্য 

এবাং  

পশর

সর্াধ 

পদ্ধশত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদশব, স াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

শবভায়গর শর্কক্ষকগয়ণর 

তথ্য (শেধ শাশরত ছয়ক) 

সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ 

ভ্রময়ণর শববরণী 

(শেধ শাশরত ছক) 

সাংশিষ্ট শবভায়গর 

শর্কক্ষকগয়ণর তথ্য 

(শেধ শাশরত ছয়ক) 

8.  

শর্ক্ষা মন্ত্রণালয়ের 

       /কমচারীয়দর পদ 

সৃজে, পদ স্থােীকরণ 

আয়বদে ও উদ্ধশতে 

কর্তশপয়ক্ষর সুপাশরর্ 

সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ 

আয়বদে 

 
- 

জেপ্রর্াসে ও অর্ শ 

মন্ত্রণালয়ের সম্মশত 

সায়পয়ক্ষ 

সবগম সাশজো আ রীে  

শসশেের সহকারী সশচব (প্রর্াসে) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৪৯১৩০ 

ইয়মইল: sas_admin1@moedu.gov.bd 

9.  

         

                          

            

আয়বদে ও উদ্ধতশে 

কর্তশপয়ক্ষর সুপাশরর্ 

সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ 

আয়বদে 

 
- ০          

সবগম সাশজো আ রীে  

শসশেের সহকারী সশচব (প্রর্াসে) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৪৯১৩০ 

ইয়মইল: sas_admin1@moedu.gov.bd 

10.  
                          

                  

আয়বদে, শহসাব র্া ার 

সম্মশত উদ্ধতশে 

কর্তশপয়ক্ষর সুপাশরর্ 

সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ 

আয়বদে 

শহসাব র্া ার সম্মশত 

 

- ০          

সবগম সাশজো আ রীে  

শসশেের সহকারী সশচব (প্রর্াসে) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৪৯১৩০ 

ইয়মইল: sas_admin1@moedu.gov.bd 

mailto:sas_admin1@moedu.gov.bd
mailto:sas_admin1@moedu.gov.bd
mailto:sas_admin1@moedu.gov.bd


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্র. 

োং 
সসবার োম সসবা প্রদাে পদ্ধশত 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাশিস্থাে 

সসবার 

মূল্য 

এবাং  

পশর

সর্াধ 

পদ্ধশত 

সসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদশব, স াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

11.  

         

                      

      

আয়বদে, ছুটি প্রাপ্যতা 

প্রতযেে, উদ্ধতশে 

কর্তশপয়ক্ষর সুপাশরর্ 

সায়পয়ক্ষ অশ স আয়দর্ 

আয়বদে 

ছুটি প্রাপ্যতা 

 

- ১০         

সবগম সাশজো আ রীে  

শসশেের সহকারী সশচব (প্রর্াসে) 

স াে: +৮৮-০২- ৯৫৪৯১৩০ 

ইয়মইল: sas_admin1@moedu.gov.bd 
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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৩) অশভয়যাগ ব্যবস্থাপো পদ্ধশত (GRS) 

সসবা প্রাশিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দাশেত্বপ্রাি কম শকতশার সয়ে সযাগায়যাগ করুে। শতশে সমাধাে শদয়ত ব্যর্ শ হয়ল শেয়নাক্ত পদ্ধশতয়ত সযাগায়যাগ কয়র আপোর সমস্যা অবশহত করুে। 

ক্র. 

োং 
ক ে সযাগায়যাগ করয়বে সযাগায়যায়গর ঠিকাো শেষ্পশির সমেসীমা 

১ 
দাশেত্বপ্রাি কম শকতশা সমাধাে 

শদয়ত ব্যর্ শ হয়ল 

GRS স াকাল পয়েন্ট কম শকতশা 

োম ও পদশব: জোব সমা: আশমনুল ইসলাম  াে 

                  যুগ্ম-সশচব 

স াে:          +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইয়মইল:        js.admin@moedu.gov.bd 

ওয়েব সপাে শাল: প্রশতষ্ঠায়ের ওয়েব সপাে শায়লর GRS শলঙ্ক 

 

২ 

GRS স াকাল পয়েন্ট 

কম শকতশা শেশদ শষ্ট সময়ে 

সমাধাে শদয়ত ব্যর্ শ হয়ল 

র্. অরুণা শবশ্বাস  

অশতশরক্ত সশচব (প্রর্াসে ও অর্ শ) 

+৮৮-০২-৯৫৭৬৬৩৬ (দা.)  

  addsec_admn@moedu.gov.bd 

সকন্দ্রীে                      (GRS) 

 মন্ত্রণালে/শবভায়গর সক্ষয়ত্র মশন্ত্রপশরষদ শবভায়গর 

GRS সপাে শায়লর ঠিকাো 

 সজলা প্রর্াসয়ের সক্ষয়ত্র শবভাগীে কশমর্োয়রর GRS 

সপাে শায়লর ঠিকাো 

 

৪) আপোর কায়ছ আমায়দর প্রতযার্া 

ক্রশমক োং প্রশতশ্রুত/কাশিত সসবা প্রাশির লয়ক্ষয করণীে 

১) শেধ শাশরত  রয়ম সম্পূণ শভায়ব পূরণকৃত আয়বদে জমা প্রদাে 

২) সঠিক মাধ্যয়ম প্রয়োজেীে শ স পশরয়র্াধ করা 

৩) সাক্ষায়তর জন্য শেধ শাশরত সময়ের পূয়ব শই উপশস্থত র্াকা 

৪)  

৫)  

 

http://www.moedu.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=650&Itemid=400

