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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা । 

www.dshe.gov.bd 
 

 সসবা প্রোন প্রমতশ্রুমত (Citizen’s Charter) 
1. ভিশন ও ভিশন 

ভিশন : িানসম্মত ভশক্ষা। 

 

ভিশন: সাধারণ, ভিজ্ঞান ও প্রযুভিভনিভর ভশক্ষা ও প্রভশক্ষণণর সিন্বণে সিতাভিভিক, ননভতকতাসমৃদ্ধ ও দেশণপ্রভিক েক্ষ িানিসম্পে নতভর 

 

২.  সসবা প্রোন প্রমতশ্রুমত 

(ক) সািারণ প্রশাসন শাখা 

২.১ নাগমরক সসবা 

 

ক্র:

নাং  

সসবার নাম সসবা 

প্রোদন 

সদব বাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র  

  

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ এবাং 

আদবেন ফরম প্রামপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পমরদশাি পদ্ধমত 

(যমে থাদক) 

শাখার নামসহ োময়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবার পেমব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপদজলার সকাড, অমফমসয়াল 

সেমলদফান ও ইদমইল 

উর্ধ্বতন কম বকতবার পেমব, রুম 

নম্বর, সজলা/উপদজলার সকাড, 

অমফমসয়াল সেমলদফান ও 

ইদমইল 

(১) (2) (3) (4) (৫) (6) (৭) (৮) 

1. মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর, অমিেপ্তরািীন 

অমফস/ মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন 

কম বরত 

কম বকতবা/কম বচারীদের  

সপনশন মঞ্জুর ও 

প্রদযাজয সক্ষদত্র    

মন্ত্রণালদয় অগ্রায়ন। 

  

দিাট : 

৩০ 

কম বমেবস 

*মনদনাক্ত মনি বামরত সপনশন ফরম পূরণপূব বক 

বমণ বত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক 

সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর মাধ্যদম 

সহদযাগী অধ্যাপক সথদক তদুর্ধ্ব পয বাদয়র 

কম বকতবাদের সক্ষদত্র 03 প্রস্থ এবাং অন্যান্য 

কম বকতবা/ কম বচারীদের সক্ষদত্র 02 প্রস্থ 

আদবেন- 

(1) সপনশন আদবেন ফরম 2.1 

(সাংদযাজনী-4);  

(2) স্থানীয় মহসাবরক্ষণ অমফস কর্তবক 

মনি বামরত ফরদম ইএলমপমস (আোয়দযাগ্য   

অথ ব থাকদল ইএলমপমস-সত উদেখ থাকদত 

হদব); 

(3) কম বকতবাদের সক্ষদত্র স্থানীয় মহসাবরক্ষণ 

অমফস কর্তবক মনি বামরত ফরদম একীভূত 

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

 প্রদযাজয নয়  

iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd  

 

 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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পূণ বাঙ্গ চাকমর মববরণী; 

(4) মপআরএল এ গমদনর মঞ্জুমরপত্র 

(প্রদযাজয সক্ষদত্র);  

(5) প্রতযামশত সশষ সবতনপত্র (ইএলমপমস)/ 

সশষ সবতন পত্র (এলমপমস)-প্রদযাজয সক্ষদত্র; 

(6) সতযাময়ত ছমব; 

(7) জাতীয় পমরচয় পত্র; 

(8)সরাসমর মনদয়াগ হদল চাকমর স্থায়ীকরণ 

এবাং আত্মীকৃত হদল আত্মীকরণ, রাজস্বখাদত 

পোয়ন হদল পোয়দনর কমপ ও 

মনয়মমতকরণ/চাকমর স্থায়ীকরদণর কমপ; 

(9) প্রাপ্তব্য সপনশদনর ববি উত্তরামিকারীর 

স াষণাপত্র (সাংদযাজনী-২); 

(10) নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর 

ছাপ (সাংদযাজনী-6); 

(11) না-োবী প্রতযয়নপত্র (সাংদযাজনী-8); 

(12) কম বচারীদের সক্ষদত্র সামভবস বমহর 

মূলকমপ এবাং একপ্রস্থ ফদোকমপ (প্রমতষ্ঠান 

প্রিান কর্তবক সতযাময়ত কমপ);  

(13) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র;  

(14) তাঁর চাকমরকাল সদতাষজনক মছল 

মকনা, মবভাগীয়/সফৌজোরী মামলা আদছ 

মকনা, চাকমরকালীন তাঁর মবরুদদ্ধ সবতন 

মনি বারণ ও আমথ বক অমনয়ম সাংক্রাত সকাদনা 

অমডে আপমত্ত আদছ মকনা (সরকামর বাসায় 

বসবাস করদল বাসা হতাতদরর কমপ এবাং 

কর্তবপদক্ষর চুড়াত না-োবীপত্র)-এ মদম ব 

প্রমতষ্ঠান প্রিাদনর প্রতযয়নপত্র; 

(15) এসএসমস/সমমান সনদের ফদোকমপ;  

(16) সব বদশষ ০৩ বছদরর না-োবী 

প্রতযয়নপত্র; 

(17) মুমক্তদযাদ্ধা কম বকতবাদের সক্ষদত্র 

মুমক্তদযাদ্ধার স্বপদক্ষ প্রমাণক তথ্য। 

২. কম বকতবা/কম বচারীদের  

অবসর উত্তর ছুটি 

(PRL) মঞ্জুর 

দিাট : 

১৫ 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম 01 প্রস্থ আদবেন- 

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

http://www.dshe.gov.bd/
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(1) মাউমশর মনি বামরত মপআরএল তথ্য ফরম 

পূরণ; 

(2) স্থানীয় মহসাবরক্ষণ অমফস কর্তবক 

মনি বামরত ফরদম ছুটি প্রাপ্যতার মরদপাে ব (মূল 

কমপ); 

(3) কম বকতবাদের সক্ষদত্র স্থানীয় মহসাবরক্ষণ 

অমফস কর্তবক মনি বামরত ফরদম একীভূত 

পূণ বাঙ্গ চাকমর মববরণীর মূলকমপ/সতযাময়ত 

ফদোকমপ; 

(4)  কম বচারীদের সক্ষদত্র সামভ বস বমহর ফদোকমপ 

(প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক সতযাময়ত); 

(5) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র; 

(6) এসএসমস/সমমান সনদের ফদোকমপ; 

(7)  গড় সবতদন ছুটি প্রাপ্য হদল প্রাপ্যতার 

স্বপদক্ষ প্রমাণপত্র;  

(8)সরাসমর মনদয়াগ হদল চাকমর স্থায়ীকরণ 

এবাং আত্মীকৃত হদল আত্মীকরণ, রাজস্বখাদত 

পোয়ন হদল পোয়দনর কমপ ও 

মনয়মমতকরণ/চাকমর স্থায়ীকরদণর কমপ; 

 (9) মপআরএল অবমহতকরণ কমপ; 

(10) সব বদশষ বেলী/পোয়দনর আদেশ ও 

সযাগোদনর কমপ। 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd  

 

 

3. মডমডও (আয়ন-ব্যয়ন 

কম বকতবা) মনদয়াগ   

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম ওয়ামরশানগণ কর্তবক ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

ব্যমক্তর আদবেন (সহদযাগী অধ্যাপক সথদক 

তদুর্ধ্ব পয বাদয়র কম বকতবাদের সক্ষদত্র 02 প্রস্থ 

এবাং অন্যান্য কম বকতবা/ কম বচারীদের সক্ষদত্র 

01 প্রস্থ আদবেন) । 

(1) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র; 

(2) উত্তরামিকারী সনে ও নন-ম্যাদরজ 

সাটি বমফদকে (সাংদযাজনী-৩);  

(3) মচমকৎসক/মসটি কদপ বাদরশদনর 

কাউমিল /সপৌরসভার সময়র/ইউমনয়ন 

পমরষে সচয়ারম্যান কর্তবক প্রেত্ত 

মৃত্যযসনেপত্র; 

 প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd  
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(4) অমভভাবক মদনানয়ন এবাং অবসরভাতা 

ও আনুদতামষক উদত্তালন করার ক্ষমতা অপ বণ 

সনে (সাংদযাজনী-৭); 

(5) সব বদশষ বেলী/পোয়দনর আদেশ ও 

সযাগোদনর কমপ। 

        

4. সপনশন মঞ্জুমরর পূদব বই 

সরকামর  

কম বকতবা/কম বচারীর 

মৃত্যয হইদল পামরবামরক 

সপনশন মঞ্জুর ও 

প্রদযাজয সক্ষদত্র    

মন্ত্রণালদয় অগ্রায়ন। 

  

দিাট : 

৩০ 

কম বমেবস 

**মনদনাক্ত মনি বামরত পামরবামরক সপনশন 

ফরম পূরণপূব বক বমণ বত কাগজপত্রসহ 

(প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ 

কর্তবপদক্ষর মাধ্যদম সহদযাগী অধ্যাপক সথদক 

তদুর্ধ্ব পয বাদয়র কম বকতবাদের সক্ষদত্র 03 প্রস্থ 

এবাং অন্যান্য কম বকতবা/ কম বচারীদের সক্ষদত্র 

02 প্রস্থ আদবেন- 

(1) পামরবামরক সপনশন আদবেন ফরম 2.2 

(সাংদযাজনী-5);   

(2) স্থানীয় মহসাবরক্ষণ অমফস কর্তবক 

মনি বামরত ফরদম ইএলমপমস (আোয়দযাগ্য   

অথ ব থাকদল ইএলমপমস-সত উদেখ থাকদত 

হদব); 

 (3) মপআরএল এ গমদনর মঞ্জুমরপত্র 

(প্রদযাজয সক্ষদত্র);  

(4) প্রতযামশত সশষ সবতনপত্র (ইএলমপমস)/ 

সশষ সবতন পত্র (এলমপমস)-প্রদযাজয সক্ষদত্র; 

 (5) সতযাময়ত ছমব 

(স্বামী/স্ত্রী/উত্তরামিকারীগদণর); 

(6) জাতীয় পমরচয় পত্র/জন্ম মনবন্ধন 

(উত্তরামিকারী/উত্তরামিকারীগদণর বয়স 18 

বৎসদরর মনদচ হইদল জন্ম সনে এবাং বয়স 

18 বৎসদরর উপদর হইদল জাতীয় 

পমরচয়পত্র); 

(7) উত্তরামিকার সনেপত্র ও ননম্যামরজ 

সাটি বমফদকে (সাংদযাজনী-3); 

(8) নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর 

ছাপ (সাংদযাজনী-6); 

(9) অমভভাবক মদনানয়ন এবাং এবাং অবসর 

ভাতা ও আনুদতামষক উদত্তালন কমরবার জন্য 

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

 প্রদযাজয নয়  

iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd  

 

 

http://www.dshe.gov.bd/
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ক্ষমতা অপ বণ সনে (সাংদযাজনী-7); 

(10) মচমকৎসক/মসটি কদপ বাদরশদনর 

কাউমিল /সপৌরসভার সময়র/ইউমনয়ন 

পমরষে সচয়ারম্যান কর্তবক প্রেত্ত 

মৃত্যযসনেপত্র; 

(11) না-োবী প্রতযয়নপত্র (সাংদযাজনী-8); 

(12) সরাসমর মনদয়াগ হদল চাকমর 

স্থায়ীকরণ এবাং আত্মীকৃত হদল আত্মীকরণ, 

রাজস্বখাদত পোয়ন হদল পোয়দনর কমপ ও 

মনয়মমতকরণ/চাকমর স্থায়ীকরদণর কমপ; 

 (13) প্রমতবন্ধী সতাদনর (যমে থাদক) 

মনবন্ধন, পমরচয়পত্র ও সমমডদকল সবাদড বর 

সনেপত্র।  

(14) কম বকতবাদের সক্ষদত্র স্থানীয় মহসাবরক্ষণ 

অমফস কর্তবক মনি বামরত ফরদম একীভূত 

পূণ বাঙ্গ চাকমর মববরণী;  

(15) কম বচারীদের সক্ষদত্র সামভবস বমহর 

মূলকমপ এবাং একপ্রস্থ ফদোকমপ (প্রমতষ্ঠান 

প্রিান কর্তবক সতযাময়ত);  

 (16) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র; 

(17) তাঁর চাকমরকাল সদতাষজনক মছল 

মকনা, মবভাগীয়/সফৌজোরী মামলা আদছ 

মকনা, চাকমরকালীন তার মবরুদদ্ধ সবতন 

মনি বারন ও আমথ বক অমনয়ম সাংক্রাত সকাদনা 

অমডে আপমত্ত আদছ মকনা (সরকারী বাসায় 

বসবাস করদল বাসা হতাতদরর কমপ এবাং 

কর্তবপদক্ষর চুড়াত না-োবীপত্র)-এ মদম ব 

প্রমতষ্ঠান প্রিাদনর প্রতযয়নপত্র; 

(18) এসএসমস/সমমান সনদের ফদোকমপ;  

(19) সব বদশষ ০৩ বছদরর না-োবী 

প্রতযয়নপত্র; 

(20) মুমক্তদযাদ্ধা কম বকতবাদের সক্ষদত্র 

মুমক্তদযাদ্ধার স্বপদক্ষ প্রমাণক তথ্য; 

(21) আয়ন-বায়ন কম বকতবা (মডমডও) 

মনদয়াদগর কমপ। 

5. অবসরভাতা সভাগরত   *মনদনাক্ত মনি বামরত পামরবামরক সপনশন মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে  প্রদযাজয নয় iƒcK ivq  
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অবস্থায় সপনশনদভাগীর 

মৃত্যয হইদল পামরবামরক 

সপনশন মঞ্জুর। 

দিাট : 

৩০ 

কম বমেবস 

ফরম পূরণপূব বক কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান 

প্রিান কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম 02 প্রস্থ আদবেন- 

(1) পামরবামরক সপনশন আদবেন ফরম 2.2 

(সাংদযাজনী-5);   

(2) সতযাময়ত ছমব (স্বামী/স্ত্রী ও 

সতানগদণর); 

(3) উত্তরামিকার সনেপত্র ও ননম্যামরজ 

সাটি বমফদকে (সাংদযাজনী-3); 

(4) নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁচ আঙ্গুদলর 

ছাপ (সাংদযাজনী-6); 

(5) অমভভাবক মদনানয়ন এবাং এবাং অবসর 

ভাতা ও আনুদতামষক উদত্তালন কমরবার জন্য 

ক্ষমতা অপ বণ সনে (সাংদযাজনী-7); 

(6) মচমকৎসক/মসটি কদপ বাদরশদনর 

কাউমিল /সপৌরসভার সময়র/ইউমনয়ন 

পমরষে সচয়ারম্যান কর্তবক প্রেত্ত 

মৃত্যযসনেপত্র; 

(7) অবসর ভাতার মঞ্জুমরপত্র; 

(8) মপমপও এবাং মড-হাফ; 

(14) প্রমতবন্ধী সতাদনর (যমে থাদক) মনবন্ধন, 

পমরচয়পত্র ও সমমডদকল সবাদড বর সনেপত্র।  

www.dshe.gov.bd 

 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd  

 

 

6. কম বরত অবস্থায় 

মৃত্যযবরণকারী    

কম বকতবা/কম বচারীদের   

ছুটি নগোয়ন 

(লাম্পগ্রান্ট) মঞ্জুর 

দিাট : 

১৫ 

কম বমেবস 

*মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম ওয়ামরশানগণ কর্তবক ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

ব্যমক্তর আদবেন-  

(1) স্থানীয় মহসাবরক্ষণ অমফস কর্তবক 

মনি বামরত ফরদম ছুটি প্রাপ্যতার মরদপাে ব (মূল 

কমপ); 

(2) স্থানীয় মহসাবরক্ষণ অমফস কর্তবক 

মনি বামরত ফরদম একীভূত পূণ বাঙ্গ চাকুরী 

মববরণীসহ ০১ প্রস্থ  সতযাময়ত ফদোকমপ; 

(3) কম বচারীদের সক্ষদত্র সামভ বস বুদকর ফদোকমপ 

কমপ (প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক সতযাময়ত) 

 (4) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র; 

(5) প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক সতযাময়ত 

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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এসএসমস/সমমান সনদের সতযাময়ত 

ফদোকমপ; 

(6) গড় সবতদন ছুটি প্রাপ্য হদল প্রাপ্যতার 

স্বপদক্ষ প্রমাণপত্র;   

(7) সরাসমর মনদয়াগ হদল চাকমর স্থায়ীকরণ 

এবাং আত্মীকৃত হদল আত্মীকরণ, রাজস্বখাদত 

পোয়ন হদল পোয়দনর কমপ ও 

মনয়মমতকরণ/চাকমর স্থায়ীকরদণর কমপ; 

 (8) মচমকৎসক/মসটি কদপ বাদরশদনর 

কাউমিল /সপৌরসভার সময়র/ইউমনয়ন 

পমরষে সচয়ারম্যান কর্তবক প্রেত্ত 

মৃত্যযসনেপত্র; 

 (9) মডমডও মনদয়াদগর আদেদশর কমপ; 

(10) উত্তরামিকার সনেপত্র ও ননম্যামরজ 

সাটি বমফদকে (সাংদযাজনী-3); 

(11) অমভভাবক মদনানয়ন এবাং অবসর 

ভাতা ও আনুদতামষক উদত্তালন কমরবার 

ক্ষমতা অপ বণ সনে (সাংদযাজনী-৭)। 

7.   কম বকতবা/কম বচারীদের 

অক্ষমতাজমনত 

সপনশন। 

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম (কম বকতবাদের সক্ষদত্র 02 প্রস্থ ও 

কম বচারীদের সক্ষদত্র 01 প্রস্থ) আদবেন- 

(1) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র; 

(2)  তাঁর চাকমরকাল সদতাষজনক মছল 

মকনা, তাঁর মবরুদদ্ধ মবভাগীয় সকান মামলা 

আদছ মকনা, তাঁর মনকে সরকাদরর সকান 

পাওনা আদছ মকনা, চাকমরকালীন তাঁর 

মবরুদদ্ধ সবতন মনি বারণ ও আমথ বক অমনয়ম 

সাংক্রাত সকাদনা অমডে আপমত্ত আদছ মকনা, 

সরকামর বাসায় বসবাস কদরদছন মকনা এ 

মদম ব প্রমতষ্ঠান প্রিাদনর প্রতযয়নপত্র;  

(3) কম বকতবাদের সক্ষদত্র স্থানীয় মহসাবরক্ষণ 

অমফস কর্তবক মনি বামরত ফরদম একীভূত 

পূণ বাঙ্গ চাকমর মববরণীসহ ০১ প্রস্থ সতযাময়ত 

ফদোকমপ; 

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

http://www.dshe.gov.bd/
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(4)  প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক সতযাময়ত 

এসএসমস/সমমান সনদের ফদোকমপ;  

(5)  তাঁর মনকে সরকাদরর সকান প্রকার 

পাওনা আদছ মকনা–এ মদম ব স্থানীয় 

মহসাবরক্ষণ অমফদসর প্রতযয়নপত্র; 

(6) সরাসমর মনদয়াগ হদল চাকমর স্থায়ীকরণ 

এবাং আত্মীকৃত হদল আত্মীকরণ, রাজস্বখাদত 

পোয়ন হদল পোয়দনর কমপ ও 

মনয়মমতকরণ/চাকমর স্থায়ীকরদণর কমপ; 

(7) চাকমরদত িারাবামহকতা মছল মকনা, 

মবনা সবতন ছুটি সভাগ কদরদছন মকনা এবাং 

জাতীয়করণকাদল সকান প্রকার 

সপনশন/গ্রযাচুময়টি গ্রহণ কদরদছন মকনা 

ইতযামে উদেখ পূব বক সবসরকারী চাকুরীর 

প্রতযয়নপত্র; 

(8) সবরসকারী চাকুরীর ৫০% গণনার 

সমথ বদন প্রমাণপত্র; 

(9) অক্ষমতার স্বপদক্ষ সমমডদকল সবাড ব 

কর্তবক প্রদেয় প্রতযয়নপত্র। 

8. কম বকতবা/কম বচারীদের 

ঐমিক অবসর। 

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম অবসর গ্রহদণর চামহত তামরখ হদত 

কমপদক্ষ ০১ (এক) মাস পূদব ব  (কম বকতবাদের 

সক্ষদত্র 02 প্রস্থ ও কম বচারীদের সক্ষদত্র 01 

প্রস্থ) আদবেন- 

(1) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র; 

(2)  তাঁর চাকমরকাল সদতাষজনক মছল 

মকনা, তাঁর মবরুদদ্ধ মবভাগীয় সকান মামলা 

আদছ মকনা, তাঁর মনকে সরকাদরর সকান 

পাওনা আদছ মকনা, চাকমরকালীন তাঁর 

মবরুদদ্ধ সবতন মনি বারণ ও আমথ বক অমনয়ম 

সাংক্রাত সকাদনা অমডে আপমত্ত আদছ মকনা, 

সরকামর বাসায় বসবাস কদরদছন মকনা এ 

মদম ব প্রমতষ্ঠান প্রিাদনর প্রতযয়নপত্র;  

(3) স্থানীয় মহসাবরক্ষণ অমফস কর্তবক 

মনি বামরত ফরদম একীভূত পূণ বাঙ্গ চাকুরী 

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

http://www.dshe.gov.bd/
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মববরণীসহ ০১ প্রস্থ সতযাময়ত ফদোকমপ/ 

কম বচারীদের সামভবস বমহর ফদোকমপ 

(প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক সতযাময়ত) 

(4)  প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক সতযাময়ত 

এসএসমস/সমমান সনদের ফদোকমপ 

(5) তাঁর মনকে সরকাদরর সকান প্রকার 

পাওনা আদছ মকনা–এ মদম ব স্থানীয় 

মহসাবরক্ষণ অমফদসর প্রতযয়নপত্র 

(6) সরাসমর মনদয়াগ হদল চাকমর স্থায়ীকরণ 

এবাং আত্মীকৃত হদল আত্মীকরণ, রাজস্বখাদত 

পোয়ন হদল পোয়দনর কমপ ও 

মনয়মমতকরণ/চাকমর স্থায়ীকরদণর কমপ; 

 (7) চাকমরদত িারাবামহকতা মছল মকনা, 

মবনা সবতন ছুটি সভাগ কদরদছন মকনা এবাং 

জাতীয়করণকাদল সকান প্রকার 

সপনশন/গ্রাচুময়টি গ্রহণ কদরদছন মকনা 

ইতযামে উদেখপূব বক সবসরকারী চাকমরর 

প্রতযয়নপত্র (প্রদযাজয সক্ষদত্র); 

(8)  সবরসকামর চাকমরর ৫০% গণনার 

সমথ বদন প্রমাণপত্র। 

9. কম বকতবাদের মচমকৎসা 

ছুটি মঞ্জুর ও প্রদযাজয 

সক্ষদত্র মন্ত্রণালদয় 

অগ্রায়ন। 

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন-  

(1) স্থানীয় মহসাবরক্ষণ অমফস কর্তবক ছুটি 

প্রাপ্যতার মরদপাে ব (মূলকমপ) ; 

(2) ডাক্তাদরর পরামশ ব পত্র; 

(3) ছুটি সশদষ কম বস্থদল সযাগোদনর কমপ; 

(4) ডাক্তাদরর মফেদনস সাটি বমফদকে (মূল 

কমপ); 

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

10.  (20-11 সগ্রডভুক্ত) 

কম বচারীদের মচমকৎসা 

ছুটি মঞ্জুর  

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন-  

(1)  প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক ছুটি প্রাপ্যতার 

মরদপাে ব (মূলকমপ); 

(2) ডাক্তাদরর পরামশ ব পত্র; 

(3) ছুটি সশদষ কম বস্থদল সযাগোদনর কমপ; 

(4) ডাক্তাদরর মফেদনস সাটি বমফদকে 

(মূলকমপ)। 

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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11. কম বকতবা/কম বচারীদের 

মার্তত্ব ছুটি মঞ্জুর।   

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ মার্তত্ব ছুটি 1ম / 

2য় উদেখপূব বক যথাযথ কর্তবপদক্ষর মাধ্যদম 

আদবেন-   
(1) ছুটিদত  যাওয়ার সময় কর্তবপক্ষদক 

অবমহতকরদণর কমপ এবাং ছুটি সশদষ কদম ব 

সযাগোদনর কমপ;  

(2) ছুটি সশদষ ডাক্তাদরর মফেদনস 

সাটি বমফদকে এর মূল কমপ।  
   

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

12 কম বকতবাদের অমজবত 

ছুটি মঞ্জুর ও প্রদযাজয 

সক্ষদত্র মন্ত্রণালদয় 

অগ্রায়ন। 

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম ছুটির সুমন বমেষ্ট কারণসহ আদবেন 

(1)  স্থানীয় মহসাবরক্ষণ অমফস কর্তবক ছুটি 

প্রাপ্যতার মরদপাে ব (মূলকমপ); 

(2) ছুটি গ্রহণকাদল োপ্তমরক কাদজর ব্যা াত 

 েদব না মদম ব প্রমতষ্ঠান প্রিাদনর 

প্রতযয়নপত্র; 

(3) ছুটিকালীন সমদয় োময়ত্ব পালনকারীর 

কম বকতবার প্রতযয়নপত্র (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক প্রমতস্বাক্ষমরত)।    

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

13 (20-11 সগ্রডভুক্ত) 

কম বচারীদের অমজবত 

ছুটি মঞ্জুর   

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম ছুটির সুমন বমেষ্ট কারণসসহ আদবেন- 

(1) প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক ছুটি প্রাপ্যতার 

মরদপাে ব (মূলকমপ); 

(2) ছুটি গ্রহণকাদল োপ্তমরক কাদজর ব্যা াত 

 েদব না মদম ব প্রমতষ্ঠান প্রিাদনর 

প্রতযয়নপত্র। 

(3) ছুটিকালীন সমদয় োময়ত্ব পালনকারীর 

কম বচারীর প্রতযয়নপত্র (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক প্রমতস্বাক্ষমরত)। 

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

14 (20-11 সগ্রডভুক্ত) 

কম বচারীদের অধ্যয়ন 

(মশক্ষা) ছুটি মঞ্জুর   

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন- 

(1) অধ্যয়ন করদত ইচ্ছুক প্রমতষ্ঠাদনর 

মদনানয়দনর কমপ/অফার সলোর 

(2) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র;  

(3) চাকমর স্থায়ীকরণ /মনয়মমতকরদণর 

 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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কমপ; 

(4) প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক ছুটি প্রাপ্যতার 

মরদপাে ব (মূলকমপ); 

(5) ভমতব মবজ্ঞমপ্তর কমপ; 

(6) উচ্চ মশক্ষা গ্রহণকাদল োপ্তমরক কাদজ 

ব্যা াত  েদব না মদম ব প্রমতষ্ঠান প্রিাদনর 

প্রতযয়নপত্র;   

(7) মশক্ষাগত সযাগ্যতার সনে পত্র;  

(8) হালনাগাে মপমডএস। 

  

15 কম বকতবা/কম বচারীদের 

চাকমর হদত অব্যাহমত 

প্রোন 

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন- 

(1) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র;  

(2) সরাসমর মনদয়াগ হদল চাকমর স্থায়ীকরণ 

এবাং আত্মীকৃত হদল আত্মীকরণ, রাজস্বখাদত 

পোয়ন হদল পোয়দনর কমপ ও 

মনয়মমতকরণ/চাকমর স্থায়ীকরদণর কমপ; 

 (3) স্থানীয় মহসাবরক্ষণ অমফস কর্তবক না-

োবী প্রতযয়নপত্র; 

(4) প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক না-োবী 

প্রতযয়নপত্র; 

(5) হালনাগাে মপমডএস; 

(6) কম বচারীদের সক্ষদত্র সামভবস ফদোকমপ 

(প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক সতযাময়ত)। 

 প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

16 কম বকতবাদের মবদেশ 

ভ্রমদণর অনুমমত 

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম মনি বামরত ছক সমাতাদবক আদবেন 

(2 প্রস্থ আদবেন)- 

(1) ব্যমক্তগত মবদেশ ভ্রমদণর মনি বামরত 

আদবেন ফরম; 

(2) মন্ত্রণালদয়র সার সাংদক্ষপ ফরম; 

(3)  স্থানীয় মহসাবরক্ষণ অমফস কর্তবক ছুটি 

প্রাপ্যতার মরদপাে ব (মূলকমপ) 

(4) মবগত 05 বছদরর মবদেশ ভ্রমণ বৃত্তাত 

(প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক প্রমতস্বাক্ষমরত) 

(5) ভ্রমণকালীন সমদয় োময়ত্ব পালনকারী 

কম বকতবার প্রতযয়নপত্র (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

http://www.dshe.gov.bd/
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কর্তবক প্রমতস্বাক্ষমরত) 

(6) হালনাগাে মপমডএস। 

17 (20-11 সগ্রডভুক্ত) 

কম বচারীদের মবদেশ 

ভ্রমদণর অনুমমত 

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম মনি বামরত ছক সমাতাদবক আদবেন 

(1) ব্যমক্তগত মবদেশ ভ্রমদণর মনি বামরত 

আদবেন ফরম পূরণ; 

(2)  সাংমিষ্ট প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক ছুটি 

প্রাপ্যতার মরদপাে ব (মূলকমপ); 

(3) মবগত 05 বছদরর মবদেশ ভ্রমণ বৃত্তাত 

(প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তবক প্রমতস্বাক্ষমরত) 

(4) ভ্রমণকালীন োময়ত্ব পালনকারী 

কম বচারীর প্রতযয়নপত্র  (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক প্রমতস্বাক্ষমরত) 

(5) হালনাগাে মপমডএস। 

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

18 কম বকতবাদের শ্রামত-

মবদনােন ছুটি ও ভাতা 

মঞ্জুর 

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

(ক) যথাযথ কর্তবপদক্ষর মাধ্যদম আদবেন; 

(খ) মহসাবরক্ষণ অমফস কর্তবক ছুটি প্রাপ্যতার 

মরদপাে ব (মূলকমপ);  

(গ) পূদব বর শ্রামত মবদনােন ছুটি মঞ্জুমরর 

আদেদশর কমপ। 

  

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

19 (20-11 সগ্রডভুক্ত) 

কম বচারীদের শ্রামত-

মবদনােন ছুটি ও ভাতা 

মঞ্জুর 

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন 

(1) কম বচারীদের সক্ষদত্র প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক ছুটি প্রাপ্যতার মরদপাে ব (মূলকমপ); 

(2) পূদব বর শ্রামত মবদনােন ছুটি মঞ্জুমরর 

আদেদশর কমপ। 

 

 প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

20 (20-11 সগ্রডভুক্ত) 

কম বচারীদের চাকমর 

মনয়মমতকরণ 

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন- 

(1) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র; 

(2) মশক্ষাগত সযাগ্যতার সনেপত্র; 

(3)  তাঁর চাকুরীর িারাবামহকতা মছল মকনা, 

চাকমরকাল সদতাষজনক মছল মকনা, তাঁর 

মবরুদদ্ধ মবভাগীয়/সফৌজোরী সকাদনা মামলা 

 প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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আদছ মকনা এ মদম ব প্রমতষ্ঠান প্রিাদনর 

প্রতযয়নপত্র;  

(4) পুমলশ সভমরমফদকশন প্রমতদবেদনর 

পূণ বাঙ্গ কমপ;  

(7) স্বাস্থয সনে; 

(8) আত্মীকরণ/রাজস্বখাদত পোয়দনর কমপ; 

(9) সামভবস বমহর ফদোকমপ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত)। 

(10) প্রকদে/মসমস মমমনদয়ল মনদয়াদগর 

সক্ষদত্র আত্মীকরণ/রাজস্বখাদত পোয়দনর 

কমপ;  

(11) পে সৃমষ্ট ও পে স্থায়ীকরদণর আদেদশর 

কমপ; 

(12) জাতীয় পমরচয়পদত্রর কমপ;  

(13) সবসরকারী চাকমরদত ১ম সযাগোন 

হদল সবসরকামর মনদয়াগপত্র, সযাগোনপত্র, ও 

আত্মীকরণ আদেদশর কমপ; 

(14) 16 হদত তদুর্ধ্ব সগ্রডভুক্ত কম বচারীদের 

সক্ষদত্র সব বদশষ ০৩ বছদরর বামষ বক সগাপনীয় 

প্রমতদবেন।  

 

21 (20-11 সগ্রডভুক্ত) 

কম বচারীদের চাকমর 

স্থায়ীকরণ 

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন- 

(1) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র; 

(2) মশক্ষাগত সযাগ্যতার সনেপত্র;   

(3)  তাঁর চাকুরীর িারাবামহকতা মছল মকনা, 

চাকমরকাল সদতাষজনক মছল মকনা, তাঁর 

মবরুদদ্ধ মবভাগীয়/সফৌজোরী সকাদনা মামলা 

আদছ মকনা এ মদম ব প্রমতষ্ঠান প্রিাদনর 

প্রতযয়নপত্র;  

(4) পুমলশ সভমরমফদকশন প্রমতদবেদনর 

পূণ বাঙ্গ কমপ;    

(5) সরকামর চাকমরদত সযাগোনকালীন 

স্বাস্থয সনে;  

(6) সামভবস বমহর ফদোকমপ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত); 

 প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 
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(7) প্রকদে/মসমস মমমনদয়ল মনদয়াদগর সক্ষদত্র 

রাজস্বখাদত পোয়দনর কমপ এবাং 

মনয়মমতকরদণর আদেদশর কমপ; 

(8) সবসরকারী চাকমরদত ১ম সযাগোন হদল 

সবসরকামর মনদয়াগপত্র, সযাগোনপত্র, 

আত্মীকরণ ও মনয়মমতকরদণর আদেদশর 

কমপ; 

(9) জাতীয় পমরচয়পদত্রর কমপ;  

(10) 16 হদত তদুর্ধ্ব সগ্রডভুক্ত কম বচারীদের 

সক্ষদত্র সব বদশষ ০৩ বছদরর বামষ বক সগাপনীয় 

প্রমতদবেন। 

(11) পে সৃমষ্ট ও পে স্থায়ীকরদণর আদেদশর 

কমপ (প্রদযাজয সক্ষদত্র); 

(12) হালনাগাে মপমডএস। 

22 কম বকতবা/কম বচারীদের 

উচ্চতর মশক্ষার জন্য 

ভমতবর অনুমমত প্রোন 

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন- 

(1) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র; 

(2) ভমতব মবজ্ঞমপ্তর কমপ; 

(3) মশক্ষাগত সযাগ্যতার  সনেপত্র (প্রমতষ্ঠান 

প্রিান কর্তবক সতযাময়ত;  

(4) উচ্চ মশক্ষা গ্রহণকাদল োপ্তমরক কাদজ 

ব্যা াত  েদব না মদম ব প্রমতষ্ঠান প্রিাদনর 

প্রতযয়নপত্র;   

(5) ক্লাশ রুটিন; 

(6) হালনাগাে মপমডএস। 

 প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

23 কম বকতবাদের পাসদপাে ব 

করার অনুমমত (NOC)  

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস  

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন  

(1) 02 সসে  NOC ফরম পূরণকৃত  

(2) হালনাগাে মপমডএস।  

(3) চাকমর স্থায়ীকরণ/ পুমলশ 

সভমরমফদকশন প্রমতদবেদনর পূণ বাঙ্গ কমপ । 

  

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

24 (20-11 সগ্রডভুক্ত) 

কম বচারীদের পাসদপাে ব 

  

দিাট : 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন  

মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়ব সাইে 

www.dshe.gov.bd 

প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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করার অনুমমত (NOC) ১5 

কম বমেবস 

(1) 02 সসে  NOC ফরম পূরণকৃত  

(2) হালনাগাে মপমডএস।  

(3) চাকমর স্থায়ীকরণ/ পুমলশ 

সভমরমফদকশন প্রমতদবেদনর পূণ বাঙ্গ কমপ । 

 

 প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 

 

 

25 (20-11 সগ্রডভুক্ত) 

কম বচারীদের উচ্চতর 

সেল/সগ্রড মঞ্জুর। 

  

দিাট : 

১5 

কম বমেবস 

* মনদনাক্ত কাগজপত্রসহ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) যথাযথ কর্তবপদক্ষর 

মাধ্যদম আদবেন 

(1) 1ম মনদয়াগ ও সযাগোনপত্র; 

(2) মশক্ষাগত সযাগ্যতার সনেপত্র;   

(3)  তাঁর চাকুরীর িারাবামহকতা মছল মকনা, 

চাকমরকাল সদতাষজনক মছল মকনা, তাঁর 

মবরুদদ্ধ মবভাগীয়/সফৌজোরী সকাদনা মামলা 

আদছ মকনা এ মদম ব প্রমতষ্ঠান প্রিাদনর 

প্রতযয়নপত্র;  

 (4) চাকমর স্থায়ীকরদণর কমপ; 

(5) হালনাগাে মপমডএস; 

(6) মবগত সমদয়র সেল মঞ্জুমরর 

আদেশসমূহ; 

(7) সামভবস বমহর ফদোকমপ (প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কর্তবক সতযাময়ত) 

(8) প্রকদে/মসমস মমমনদয়ল মনদয়াদগর সক্ষদত্র 

রাজস্বখাদত পোয়দনর কমপ এবাং 

মনয়মমতকরদণর আদেদশর কমপ; 

(9) সবসরকারী চাকমরদত ১ম সযাগোন হদল 

সবসরকামর মনদয়াগপত্র, সযাগোনপত্র, 

আত্মীকরণ ও মনয়মমতকরদণর আদেদশর 

কমপ; 

 

  

 প্রদযাজয নয় iƒcK ivq 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 320 

সফান: 02-223350068 

ই-সমইল: ad-

admin@dshe.gov.bd 

 

 

মবপুল চন্দ্র মবশ্বাস 

উপপমরচালক (সািারণ 

প্রশাসন) 

কক্ষ নম্বর: 305 

সফান: 02-41052173 

ই-সমইল: dd-admin 

@dshe.gov.bd 
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2.1 নাগমরক সসবা 

 

ক্রভিক 

নং 
দসিার নাি দসিা প্রোণনর সণিার্চ্ভ সিে প্রণোজনীে কাগজপত্র 

প্রণোজনীে 

কাগজপত্র/আণিেন ফরি 

প্রাভির স্থান 

দসিার মূল্য 

এিংপভরণশা

ধ পদ্ধভত 

শাখার নািসহ োভেত্বপ্রাি কি ভকতভা 

পেিী, রুি নম্বর, দজলা/উপণজলার 

দকার্ ভ অভফভসোল দটভলণফান ও ই-

দিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

সাধারণ িভিষ্য তহভিল হণত 

অভিি প্রোন অনুিভত ও 

িঞ্জুরী প্রণোজয দক্ষণত্র অিােন 

১৬ কম বমেবস ক) ভনধ ভাভরত তথ্য ছক (ফরি নং-২৬৩৯)  

    আণিেনকারী- 

খ) প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক অিােনপত্র। 

    কর্তভক সঠিক িাণি পূরণকৃত। 

গ) মূল ভহসাি ভিণপর সতযাভেত ফণটাকভপ । 

ঘ)  িেস ৫২ িছণরর দিভশ হণল 

অণফরতণ াগ্য 

     অভিণির দক্ষণত্র সতযাভেত  এস.এস.ভস 

সনে/প্রিানপত্র।  

মাউমশ এর 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

২ 

সাধারণ িভিষ্য তহভিল হণত 

চুড়ান্ত উণিালণনর অনুিভত ও 

িঞ্জুরী 

১৬ কম বমেবস ক) ভনধ ভাভরত তথ্য ছক (৬৬৩ নং ফরি ২ 

কভপ)  

    আণিেনকারী কর্তভক সঠিক িাণি পূরণকৃত। 

খ) প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক অিােন পত্র। 

গ) ভপ. আর. এল/অব্যাহভতপত্র/চাকুরীচুযভত  

    আণেশ/মৃত্যযিরণ ইতযাভে স্বপণক্ষ 

প্রিাণপত্র। 

ঘ) মৃত ব্যভির দক্ষণত্র নভিণনশন/উিরাভধকারী 

সনে এিং ভর্ভর্ও ভনণোণগর কভপ সংযুু্ি  

 

মাউমশ এর 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

৩ 

কল্যাণ তহভিল হণত 

ভচভকৎসা/ জটিল দরাণগর 

ভচভকৎসার ব্যে িঞ্জুরীর 

আণিেন অিােন 

১৬ কম বমেবস ক) কল্যাণ দিার্ ভ কর্তভক ভনধ ভাভরত তথ্য ছক 

এিং তথ্য  ছণক িভণতভ প্রণোজনীে কাগজপত্র। 

খ) প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক অিােন পত্র। 

 

ক) ভনধাভরতভ ছক 

www.bkkb.gov.b

d 

পাওো  াণি। 

খ) আণিেনকারী প্রণোজনীে 

কাগজপত্র সরিরাহ করণিন। 

নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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৪ 

কল্যাণ তহভিল হণত কল্যাণ 

িাতা/ণ ৌথ িীিা িাতা এিং 

োফন-কাফন িাতা িঞ্জুরীর 

আণিেন অিােন 

১৬ কম বমেবস ক) প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক অিােন পত্র। 

খ) ভনধ ভাভরত তথ্য ছণক িভণ ভত প্রণোজনীে 

কাগজপত্র। 

 

ক) ভনধাভরতভ ছক 

www.bkkb.gov.b

d পাওো  াণি। 

খ) আণিেনকারী প্রণোজনীে 

কাগজপত্র সরিরাহ করণিন। 

 

নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

৫ 

মৃত কি ভকতভা/কি ভচারী কর্তভক 

গৃহীত ঋণণর আসল ও সুে 

িওকুফ সংক্রান্ত আণিেন 

িন্ত্রণালণে অিােন। 

১৬ কম বমেবস ক) ভনধ ভাভরত তথ্য ছণক িভণ ভত প্রণোজনীে 

কাগজপত্র।  

খ) প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক অিােন পত্র। 

গ) গৃহীত ঋণণর িঞ্জুরী আণেশ।  

ঘ) ভহসািরক্ষণ অভফস কর্তভক িণকো সূে ও 

আসল সম্পণকভ প্রতযেন পত্র। 

ঙ) মৃত্যযর সনে। 

 

মাউমশ এর 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

৬ 

ভ্রিণ িাতার ভিল অনুণিােন ১৬ কম বমেবস ক) প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক অিােন পত্র। 

খ) ভ্রিণ আণেশ। 

গ) ভ্রিন ভিল (২ কভপ)। 

ঘ)  প্রণ াজয দক্ষণত্র অনুণিাভেত ভ্রিণ সূভচ। 

www.cga.gov.bd 

www.forms.gov.b

d 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

 

নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

৭ 

অভধেির ও অভধেিরাধীন 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান/অভফস 

সমূণহর কি ভকতভা/কি ভচারীণের 

িণকো ভিল অনুণিােন। 

১৬ কম বমেবস ক) আণিেনকারীর আণিেন প্রভতষ্ঠান প্রধান 

কর্তভক অিােণ। 

খ) িণকো ভিল পাওোর স্বপণক্ষ আণেশ। 

গ) িণকো ভিণলর কভপ।  

ঘ) িণকো িহণ না করার স্বপণক্ষ স্থানীে 

ভহসাি  

    রক্ষণ অভফস কর্তভক ননড্রাল। 

প্রদযাজয নয় নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

৮ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হদত 

সবসামমরক প্রশাসদন 

চাকমররত অবস্থায় সকান 

সরকামর কম বকতবা/কম বচারীর 

মৃত্যযবরণ এবাং গুরুতর অহত 

হদয় স্থায়ী অক্ষমতাজমনত 

কারদণ আমথ বক অনুোন। 

১৬ কম বমেবস ক) ভনধ ভভরত তথ্য ছণকর িভণতভ কাগজপত্র। 

খ) আণিেনকারীর আণিেন প্রভতষ্ঠান প্রধান 

কর্তভক অিােণ। 

 

গ) ভনধাভরতভ ছক 

www.mopa.gov.b

d পাওো  াণি। 

 

নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

৯ 

সরকামর কম বচারীদের 

ব্যাাংমকাং ব্যবস্থার মাধ্যদম গৃহ 

মনম বাণ ঋণ প্রোদনর আদবেন 

১৬ কম বমেবস ক) ঋণ প্রোনকাভর ব্যাংক কর্তকভ সািভেক 

অনুণিােন পত্র। 

খ) আণিেনকারীর আণিেন প্রভতষ্ঠান প্রধান 

সাংমিষ্ঠ ব্যাাংদকর মনি বামরত 

ফরম 
নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.cga.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
http://www.forms.gov.bd/
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অগ্রায়ন কর্তভক অিােণ। 

 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

১০ 

অত্র অমিেপ্তদরর ৩য় ও ৪থ ব 

সশ্রনী কম বচারীগদণর সপনশন 

মনঞ্জুরী লদক্ষয ছুটির মহসাব 

সম্পমকবত মতামত প্রোন। 

১০ কম বমেবস 

দপনশন িঞ্জুরীর লণক্ষয প্রণোজনীে তথ্য। প্রদযাজয নয় নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

 

 

2.2 প্রামতষ্ঠামনক সসবা 

ক্রভিক 

নং 
দসিার নাি দসিা প্রোণনর সণিার্চ্ভ সিে প্রণোজনীে কাগজপত্র 

প্রণোজনীে 

কাগজপত্র/আণিেন 

ফরি প্রাভির স্থান 

দসিার মূল্য 

এিং পভরণশাধ 

পদ্ধভত 

শাখার নািসহ োভেত্বপ্রাি কি ভকতভা 

পেিী, রুি নম্বর, দজলা/উপণজলার 

দকার্ ভ অভফভসোল দটভলণফান ও ই-

দিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

অভধেির ও অভধেিরাধীন 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান/অভফসসমূণহর 

িঞ্জুরীকৃত িরাদ্দ প্রোন। 

খ) ফাইন্যান্স অযান্ড প্রভকউরণিন্ট 

উইং হইণত ভিিাজন প্রাভির  ১6 

কি ভভেিস িণে। 

 

 মাউমশ এর 

www.dshe.go

v.bd 

ওণেিসাইণট পাওো 

 াণি। 

নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

২ 

স্থানীে ও রাজস্ব অভর্ট 

অভধেির হণত উত্থাভপত 

সরকাভর ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান ও 

অভফস এর অভর্ট আপভির 

ব্রর্শীট জিাি িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ, প্রণ াজয দক্ষণত্র ভি-

পক্ষীে/ভত্র-পক্ষীে কভিটি 

িােণি ভনস্পভির উণযাগ 

িহণ। 

১6 কম বমেবস অথবা ভি-পক্ষীে/ভত্র- 

পক্ষীে সিা অনু ােী 

 

 

ক) ভনধ ভাভরত ছক ভশক্ষা িন্ত্রণালে/ স্থানীে ও 

রাজস্ব অভর্ট অভধেিণর সংভিষ্ট শাখাে 

পাওো  াণি। 

খ) আণিেনকাভর প্রণোজনীে কাগজপত্র 

সরিরাহ করণিন। 

 

প্রদযাজয নয় নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

৩ 

দিসরকাভর 

কি ভকতভা/কি ভচারীগণণর 

দিতন ও িাতা প্রোন 

প্রভত িাণস ক) ইএিআইএস দসল হণত প্রাি ভহসাি 

িন্ত্রণালণে দপ্ররন। 

খ) প্রাি ভহসাি অনুসাণর িন্ত্রণালে হণত 

িঞ্জুরী আণেশ কভপ। 

গ) িাউভশর ভহসাি শাখা হণত ভিল ফরণি 

ভিল নতরী কভপ। 

প্রদযাজয নয় নাই 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 

 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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2.3 অভযতমরন সসবা 

ক্রভিক 

নং 
দসিার নাি দসিা প্রোণনর সণিার্চ্ভ সিে প্রণোজনীে কাগজপত্র 

প্রণোজনীে 

কাগজপত্র/আণিেন 

ফরি প্রাভির স্থান 

দসিার মূল্য 

এিংপভরণশা

ধ পদ্ধভত 

শাখার নািসহ োভেত্বপ্রাি 

কি ভকতভা 

পেিী, রুি নম্বর, দজলা/উপণজলার 

দকার্ ভ অভফভসোল দটভলণফান ও ই-

দিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

অমিেপ্তদরর সরকাভর 

কি ভকতভা/ কি ভচারীগণণর 

দিতন ভনধ ভারণ ও দিতন 

প্রোন। 

প্রমত মাদসর ২০ তামরদখর মদধ্য  

সপ্ররণ 

ক) দিতন পাওো স্বপণক্ষ আণেশপত্র। 

অনলাইদন সবতন 

মনি বারণ 
 

রুপক রায় 

সহকারী পমরচালক  (সািারণ প্রশাসন) 

রুম নম্বর: 320 

সফান: ৯৫৫৬৪৩২ 

ই-সমইল: ad-admin@dshe.gov.bd 
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(খ) সরকাভর কণলজ শাখা 

 

২.  সসবা প্রোন প্রমতশ্রুমত 

২.১ নাগভরক দসিা                

ক্রমম

ক নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোদন সদব বাচ্চ সময় প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরম প্রামপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পমরদশাি 

পদ্ধমত (যমে 

থাদক) 

শাখার  নামসহ োময়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবার পেমব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপদজলার সকাড, 

অমফমসয়াল সেমলদফান ও ইদমইল 

(১) (২) (3) (4) (5) (6) (৭) 

০১. ভিণেশ ভ্রিণ প্রিাষক ও সহকারী 

অোপকণের আণিেন 

প্রাভির ১৪ কি ভভেিণসর িণে 

চূড়ান্ত অনুণিােন এিং 

সহণ াগী অোপক ও 

অোপকণের  চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) অেক্ষর অিােণ কভপ। 

2) ভনধ ভাভরত ছুটির ফরণি আণিেন (অেক্ষ কর্তভক  

    প্রভতস্বাক্ষভরত)      

3) িন্ত্রণালণের সার সংণক্ষপ ফরি 

4) ভিগত ৫ িছণরর ভ্রিণ বৃিান্ত (অেক্ষ কর্তভক প্রভত-  

    স্বাক্ষভরত) 

5) ভ্রিণ কালীন সিণে োভেত্ব পালনকারী কি ভকতভার  

    প্রতযেন (অেক্ষ কর্তভক প্রভতস্বাক্ষভরত) 

6) স্থানীে ভহসাি রক্ষণ কি ভকতভা কর্তভক ছুটি প্রাপ্যতার  

    প্রতযেন 

৭) ভচভকৎসার উণদ্দণের দক্ষণত্র প্রণোজনীে কাগজপত্র 

৮) PDS 

৯) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক প্রতযেন 

10) আেকর ভরটাণন ভর ভিিরণী ও জিার প্রতযেনপত্র (উপ-কর 

কভিশনার কর্তভক সতযাভেত) 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০২. িার্তত্ব ছুটি অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

1) ভনধ ভাভরত ছণক আণিেন 

2)  ছুটিণত  াওোর সিে োভেত্ব অপ ভণ ও ছুটি দশণষ োভেত্ব  

     িহণণর কভপ (অভফস আণেশ) 

3)  ছুটি দথণক প্রতযািতভণনর পর কাজ করণত সক্ষি র্ািাভর 

     পরািশ ভ সনণের (ভফটণনস সাটি ভভফণকট) মূল কভপ এিং  

     আনভফট সনণের মূলকভপ 

4) কি ভকতভার আণিেণন এই িার্তত্ব ছুটি ১ি না ২ে তা  

    উণেখ করণত হণি। 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি।  

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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দিাট : ১৪ কম বমেবস 5) ভহসাি রক্ষণ কি ভকতভা কর্তভক ১ি / ২ে িার্তত্ব ছুটি উণেখ  

    পূি ভক ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেন পণত্রর মূল কভপ। 

6) PDS. 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৩. ভচভকৎসা ছুটি প্রাভথ ভত ছুটি ৯০ ভেণনর কি 

হণল ১৪ ভেন এিং তদুদ্ধভ 

হণল ১০ কি ভ ভেিণসর িণে 

চূড়ান্ত অনুণিােণনর জন্য 

িন্ত্রণালণে দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) ভনধ ভাভরত ছণক আণিেন 

2) ছুটিণত  াওোর সিে আণিেন ও ছুটি দশণষ োভেত্ব  

    িহণণর কভপ  

3) ছুটি প্রণোজন িণি ভ র্ািাভর পরািশ ভ সনণের (ভফটণনস  

    সাটি ভভফণকট) মূলকভপ 

4) ছুটি দথণক প্রতযািতভণনর পর কাজ করণত সক্ষি র্ািাভর  

    পরািশ ভ সনণের (ভফটণনস সাটি ভভফণকট) মূল কভপ 

5) ভহসাি রক্ষণ কি ভকতভা কর্তভক  ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেন  

    পণত্রর মূল কভপ। 

6) PDS 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি।  

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৪. পাসণপাট ভ এর 

NOC 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) অেক্ষর অিােন পত্র 

2) এন ও ভস ফরি 

৩) প্রণ াজয দক্ষণত্র পভরিাণরর সেস্যণের জাতীে পভরচেপত্র/ 

জন্ম ভনিন্ধন এর সতযাভেত কভপ  

৪) PDS  

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৫. চাকভর হণত 

অব্যাহভত 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

1) অব্যাহভতর তাভরখ উণেখ পূি ভক আণিেন ও অেক্ষর  

     অিােন  পত্র 

2) অন্য প্রভতষ্ঠাণন আণিেণনর জন্য িন্ত্রণালণের অনুিভতপত্র 

3) নত্যন প্রভতষ্ঠাণনর ভনণোগ পত্র   

4) প্রথি ভনণোগ (জনপ্রশাসন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) 

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
http://www.shed.gov.bd/
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অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

    কভপ। 

5) সরকাভর চাকভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

6) চাকভর স্থােীকরণণর কভপ (প্রণ াজয কভপ) 

7) সরকাণরর দকান পাওনা দনই এই িণি ভ স্থানীে ভহসাি 

    রক্ষণ কি ভকতভা কর্তভক না োিী প্রতযেন পত্র। 

8) সংভিষ্ট কণলণজর অেক্ষ কর্তভক   

- তাঁর ভনকট সরকাণরর িা প্রভতষ্ঠাণনর দকান পাওনা নাই 

- তাঁর ভিরুণদ্ধ দকান ভিিাগীে িািলা দনই 

- অত্র কণলণজ চাকভর কালীন সিণে তাঁর চাকভরণত দকান  

  ভিরভত ভছলনা। 

- ভতভন সরকাভর দকান িাসিিণন িসিাস কণরনভন।  

- তাঁর নাণি দকান দটভলণফান িরাদ্দ ভছলনা। 

- তাঁর ভিরুণদ্ধ দিতন ভনধ ভারণ ও আভথ ভক অভনেি সম্পভকভত 

  দকান অভর্ট আপভি নাই। 

- চাকভরকালীন দকান প্রভশক্ষণ িহণ কণর থাকণল উহার শতভ  

  পূরণ হণেণছ িণি ভ প্রতযেন। 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৬. অিীি িভধ ভত 

দিতন 

১৪ কি ভভেিস 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) ভনধ ভাভরত ছণক আণিেন। 

2) প্রথি ভনণোগ (জনপ্রশাসন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) 

    কভপ। 

3) সকল পণে দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

4) অনাস ভ/িাস্টাস ভ পাণসর িাকভসীট/ সাটি ভভফণকণটর  

    ফণটাকভপ (অেক্ষ কর্তভক সতযাভেত) 

5) এিভফল / ভপএইচভর্ ভর্িীর জন্য এিভফল / ভপএইচভর্  

    ভর্িীর সাটি ভভফণকণটর ফণটাকভপ (সংভিষ্ট ভিশ্বভিযালণের  

    দরভজস্ট্রার/পরীক্ষা ভনেন্ত্রক কর্তভক  াচাইকৃত) 

6) এিভফল/ভপএইচভর্ ভর্িী অজভণনর সংভিষ্ট ভিশ্বভিযালণের  

    ভসভন্ডণকট সিার কভপ 

7) পূণি ভ এই ধরণণর ইনভক্রণিন্ট িহণ কণরন নাই িণি ভ  

    স্থানীে দজলা িা উপণজলা ভহসাি রক্ষণ কি ভকতভা কর্তভক 

    প্রতযেন (স্মারক ও তাভরখসহ)    

8) ভসভন্ডণকট সিার কা ভভিিরণী (এিভফল ও ভপএইচভর্’র  

    দক্ষণত্র)   

9) PDS 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি।  

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৭. প্রতীক্ষা ছুটি আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

1) সকল িেলীর আণেণশর কভপ 

2) ভিমুভি ও দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

3) প্রভতক্ষাকালীন সিণে দিতন িাতা উণিালন কণরনভন  

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.shed.gov.bd/
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দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

    িণি ভ ভহসাি রক্ষণ কি ভকতভা কর্তভক প্রতযেন 

4) PDS 

 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

08. গাভড় / জভি / 

ফ্ল্যাট ক্রে 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) সংস্থাপন িন্ত্রণালণের ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন  

2) অণথ ভর উৎণসর ভিিরণ 

3) ভজভপএফ এর ভস্থভতর ভিিরণ 

4) আেকর ভরটাণন ভর ভিিরণী ও জিার প্রতযেনপত্র (উপ কর  

    কভিশনার কর্তভক সতযাভেত) 

5) িাভষ ভক সম্পে ভিিরণী (উপ কর কভিশনার কর্তভক  

    সতযাভেত) 

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

09. ১০% দকাটাে 

আণিেন 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

1) ভপএসভস কর্তভক প্রকাভশত ভিজ্ঞভির কভপ 

2)  প্রথি ভনণোগ (জনপ্রশাসন) ও পোেণনর (ভশক্ষা 

িন্ত্রণালে) কভপ। 

3) সরকাভর চাকভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

4) সকল ভশক্ষাগত দ াগ্যতার সতযাভেত ফণটাকভপ 

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 
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পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

১0. অন্য প্রভতষ্ঠাণন 

চাকভরর জন্য 

আণিেন 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) ভনণোগকারী কর্তভপণক্ষর চাভহো পত্র 

2) প্রথি ভনণোগ (জনপ্রশাসন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে)  

    কভপ। 

3) সরকাভর চাকভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

4) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ অেক্ষ কর্তভক প্রতযেন 

5) ভিজ্ঞাপণনর কভপ  

6) সকল ভশক্ষাগত দ াগ্যতার সতযাভেত ফণটাকভপ 

7) প্রভশক্ষণণর কভপ 

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

১1. ভলণেন  আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) ভনণোগকারী কর্তভপণক্ষর চাভহো পত্র এিং সংভিষ্ট ভনণোগ 

প্রস্তািভনণোগকারীর শণতভ তাঁর ভনকট িহণণ াগ্য িণি ভ ভলভখত 

সম্মভত পত্র; 

2) প্রথি ভনণোগ (জনপ্রশাসন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) 

কভপ), 

 সরকাভর চাকভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭), 

স্থােীকরণনর প্রজ্ঞাপন; 

3) ১৫০ টাকার স্টযাণম্প  থা থিাণি সম্পাভেত 

অঙ্গীকারনািার মূল কভপ, দনাটারী পািভলণকর সীলণিাহসহ; 

4)  থাণ াগ্য কতভপক্ষ কর্তভক প্রতযাভেত ভিভিন্ন োে-দেনা  থা 

িভিষৎ তহভিল, কল্যান তহভিল, দ ৌথিীিা ভপ্রভিোি, দপনশন 

ও ভলি স্যালারীর চাঁো এিং গৃহ ভনি ভাণ, িটর কার/িটর 

সাইণকল/িাই-সাইণকল  ঋণ/অিীি ইতযাভের প্রণেে অণথ ভর 

সাভি ভক ভিিরণী; 

5) সরকাভর গাড়ী এিং দটভলণফান িরাদ্দ প্রাি হণে থাকণল তা 

প্রতযাপ ভন করণিন িণি ভ প্রশাসভনক কর্তভপণক্ষর পতযেন পত্র; 

6) দ  তাভরণখ োভেত্বিার অপ ভন করণিন দস তাভরখ 

উণেখপূি ভক অিভহতকরণ পত্র; 

7) সংভিষ্ট সংস্থাে দ াগোণনর ০৭ (সাত) ভেণনর িণে 
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ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 
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দ াগোন পণত্রর একটি কভপ দপ্ররণ করণিন িণি ভ অঙ্গীকার 

নািা; 

8) িতভিান ও স্থােী ঠিকানার ভিিরণ এিং ই-দিইল এিং 

ভনজস্ব ব্যিস্থাপনাে দকান দটভলণফান থাকণল  (ণিািাইলসহ) 

নম্বর উণেখসহ একটি মুভিত কভপ;  

9) ৩ নং অনুণেণে িভণ ভত চাঁোসমূহ কতভণনর একটি ভিিরণী 

সম্বভলত প্রতযেনপত্র িাউভশ অভধেিণর োভখল করণিন িণি ভ 

একটি অঙ্গীকার নািা। 

১০) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক 

প্রতযেন। 

১2. ভর্ণটনশন অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) অেক্ষর অিােনপত্র 

2) অিকাশকালীন ছুটি দিাগ না করার পৃথক পৃথক অভফস  

    আণেশ 

3) িষ ভপভির কভপ 
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ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

১3. চাকুরী 

ভন ভিতকরণ 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) অেক্ষর অিােনপত্রসহ চাকুরী ভনেভিতকরণণর আণিেন 

2) চাকুরী ভনেভিতকরণণর ভনধ ভাভরত তথ্য ছক (পূরণকৃত) 

3) জাতীেকরণণর আণেশ এিং পে সৃজণনর আণেশ 

4) দিসরকারী ভনণোগপত্র ও দ াগোনপণত্রর সতযাভেত 

ফণটাকভপ 

5) সরকাভর ভনণোগপত্র ও দ াগোনপণত্রর সতযাভেত ফণটাকভপ 

6) ভশক্ষাগত দ াগ্যতার সকল সনেপণত্রর সতযাভেত ফণটাকভপ 

7) স্বাস্থয সনে ও পুভলশ দিভরভফণকশন প্রভতণিেন  

8) চাকভরর ধারািাভহকতা সংক্রান্ত প্রতযেণ (অেক্ষ কর্তভক) 

9) জাতীে পভরচেপণত্রর সতযাভেত ফণটাকভপ 

10) িাভষ ভক দগাপনীে অনুণিেন  

11) অেক্ষ কর্তভক ভিিাগীে িািলা ও অভর্ট আপভি সংক্রান্ত 

প্রতযেণ     
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ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 
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১4. চাকভর 

স্থােীকরণ 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

 

1) চাকভর স্থােীকরণণর পূরণকৃত তথ্য ছক 

2) ভনণোগপণত্রর সতযাভেত ফণটাকভপ 

3)পোেন প্রজ্ঞাপণনর সতযাভেত ফণটাকভপ  

4) দ াগোন পণত্রর সতযাভেত ফণটাকভপ  

5) ভিিাগীে পরীক্ষার ফলাফণলর দগণজণটর সতযাভেত 

ফণটাকভপ   

6) প্রণিশপণত্রর সতযাভেত ফণটাকভপ  

7) এস এস ভস সাটি ভভফণকণটর সতযাভেত ফণটাকভপ   

8) বুভনোেী প্রভশক্ষণ সাটি ভভফণকণটর সতযাভেত ফণটাকভপ   

9) PDS 
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ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

১5. দজযষ্ঠতা 

ভনধ ভারণ 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) প্রথি ভনণোগ (জনপ্রশাসন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) 

কভপ। 

2) সরকাভর চাকভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

3) আিীকৃত ভশক্ষকণের দক্ষণত্র এর্হক ভনণোণগর কভপ ও 

ভনেভিতকরণণর কভপ  

 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

১6. দজযষ্ঠতা / 

ধারািাভহকতা 

সংরক্ষণ 

আণিেন প্রাভির ১৫ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

1) পূি ভিতী প্রভতষ্ঠাণন ভনণোগপত্র ও দ াগোনপত্র। 

2) প্রজ্ঞাপণনর কভপ 

3) অব্যাহভত পত্র 

৪) িতভিান প্রভতষ্ঠাণনর প্রথি ভনণোগ (জনপ্রশাসন) ও 

পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ 

৫) িতভিান প্রভতষ্ঠাণনর দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 
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কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

১7. ভিিাগীে 

পরীক্ষাে 

অংশিহণ 

ভপএসভস কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে দপ্ররণ 

1) ভনধ ভাভরত ফরণি আণিেন (ভপএসভস কর্তভক চাভহত 

কাগজপত্র) 

2) অেক্ষর ফরওোভর্ ভং 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

১8. ভসভনের দেল 

পণোন্নভত 

পরীক্ষাে 

অংশিহণ 

ভপএসভস কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে দপ্ররণ 

1) ভনধ ভাভরত ফরণি আণিেন (ভপএসভস কর্তভক চাভহত 

কাগজপত্র) 

2) অেক্ষর ফরওোভর্ ভং        

3) চাকভর স্থােীকরণণর দগণজট 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

19. ভিভিন্ন 

ভিশ্বভিযালণে 

চাকুরীর 

আণিেন 

অিােন 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

1) ভিজ্ঞভির কভপ 

2) ভিশ্বভিযালণের ফরি       

3) ১ি ভনণোগপণত্রর সতযাভেত ফণটাকভপ 

4) পোেন প্রজ্ঞাপণনর সতযাভেত ফণটাকভপ  

5) দ াগোন পণত্রর সতযাভেত ফণটাকভপ  

6) সকল ভশক্ষাগত দ াগ্যতার সতযাভেত কভপ। 

7) আইভর্ উণেখ পূি ভক আণিেন 

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে   সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

http://www.shed.gov.bd/
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িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

২0. ভসণলকশন 

দির্/ টাইি 

দেল/ উর্চ্তর 

দির্ 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) অেক্ষর িােণি আণিেন 

2) চাকভর স্থােীকরণণর প্রজ্ঞাপন 

3) ভনধ ভাভরত ছণক আণিেন 

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

২1. ভিিাগীে 

িািলা 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) দ ণকান অভিণ াগ (অেক্ষর ভনকট দথণক প্রাি) 

িন্ত্রণালেণক অিভহত করা হে। 

2) অভিণ াণগর ধরণ অনুসাণর িন্ত্রণালে দথণক ভনণে ভশনািা 

দেওো হে। িন্ত্রণালণের ভনণে ভশ দিাতাণিক অত্র অভধেির 

দথণক ব্যিস্থা দনওো হে। ভিণশষ কণর দকান কি ভকতভার 

ভিরুদদ্ধ অভিণ াগ থাকণল িন্ত্রণালণের ভনণে ভণশ সংভিষ্ট 

কি ভকতভার ভিরম্নণদ্ধ অত্র অভধ েির দথণক খসড়া 

অভিণ াগনািা ও অভিণ াগ ভিিরণী নতভর কণর িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ করা হে। অতঃপর িন্ত্রণালে দথণক সংভিষ্ট কি ভকতভার 

ভিরুদদ্ধ আইনী ধারািণত ভিিাগীে ব্যিস্থা িহণ কণর থাণক। 

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

২2. আইভর্ নম্বর 

প্রোন 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

১. ভপভর্এস ফরি পূরণকৃত 

২. অেক্ষ িণহােণের অিােণ কভপ   

৩. জনপ্রশাসন ও ভশক্ষা িন্ত্রণালণের ভনণোগ প্রজ্ঞাপন 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 
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সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

২3. নাি সংণশাধন আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

১. অেক্ষ িণহােণের অিােণ কভপ  

২. জনপ্রশাসন ও ভশক্ষা িন্ত্রণালণের ভনণোগ প্রজ্ঞাপন 

৩. এসএসভস সনণের সাটি ভভফণকণটর ফণটাকভপ       

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

২4. িঞ্জুরীকৃত ছুটি 

িাভতল 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

১. অেক্ষ িণহােণের অিােণ কভপ ;  

২. কি ভকতভার আণিেন ; 

৩. পাসণপাণট ভর ফণটাকভপ ; 

৪. িঞ্জুরীকৃত ছুটির অনুিভতর প্রজ্ঞাপন ;  

৫. ভিমুি/ণ াগোনপত্র আটি ভণকল-৪৭     

(ভনধ ভাভরত িঞ্জুরীকৃত ছুটির দচণে কি ছুটি দিাণগর দক্ষণত্র 

প্রণ াজয) 

www.shed.gov.bd 

ও 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

http://www.shed.gov.bd/
http://www.shed.gov.bd/
http://www.shed.gov.bd/
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২5. িঞ্জুরীকৃত ছুটি 

িভধ ভতকরণ 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

১. অেক্ষ িণহােণের অিােণ কভপ ;  

২. কি ভকতভার আণিেন ; 

৩. পাসণপাণট ভর ফণটাকভপ ; 

৪. িঞ্জুরীকৃত ছুটির অনুিভতর প্রজ্ঞাপন ;  

৫. ভিণেণশ থাকা অিস্থাে সংভশস্নষ্ঠ দেণশর দূতািাণসর 

িােণি আণিেন; 

৬. দেণশ প্রতযিতভণনর পর ছুটি িভধ ভতশরণণর সপণক্ষ উপযুি 

প্রিানাধীসহ আণিেন  

৭. ভিমুি/ দ াগোনপত্র আটি ভণকল-৪৭ ; 

www.shed.gov.bd 

ও 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

২6. ভিভসএস 

পরীক্ষাে  

(ণিৌভখক) অংশ 

িহণণর 

অনুিভতর 

আণিেন  

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

১. অেক্ষ িণহােণের অিােণ কভপ ;  

২. জনপ্রশাসন ও ভশক্ষা িন্ত্রণালণের ভনণোগ প্রজ্ঞাপন ;    

৩. ভিিাগীে ছাড়পত্র ফরি (পূরণকৃত) ; 

৪. সকল সনণের সতযাভেত কভপ ; 

৫.সরকাভর চাকুরীণত ১ি দ াগোনপত্র (আটি ভণকল-৪৭) ; 

৬. ০২ (দুই) প্রস্থ আণিেন ;    

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

২7. দিতন 

সিতাকরণ 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

১. অেক্ষ িণহােণের অিােণ কভপ ।  

২. জনপ্রশাসন ও ভশক্ষা িন্ত্রণালণের ভনণোগ প্রজ্ঞাপন ।  

৩. ভিিাগীে ছাড়পত্র ফরি (পূরণকৃত)। 

৪. সকল সনণের সতযাভেত কভপ ।   

৫.সরকাভর চাকুরীণত ১ি ভনণোগপত্র/ দ াগোনপত্র (আটি ভণকল-

৪৭)। 

৬. ভসণলকশন দিণর্র কারণণ দিতন ভনধ ভারণ কভপ । 

৭. সহকাভর অোপক পেন্নভত পণে দিতন ভনধ ভারণী ফরি 

(সংণশাভধত)। 

৮. দজযষ্ঠ ও কভনষ্ঠ কি ভকতভার সণঙ্গ দিতন সিতাকরণণর 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

http://www.shed.gov.bd/
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উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

ত্যলনামূলক ভিিরণী । 

৯. ৫ি দিণর্ (ভসণলকশন দির্) দিতন ভনধ ভারণ ভিিরণী । 

১০. সংভিষ্ট ভহসািরক্ষণ কি ভকতভার প্রতযেনপত্র ।     

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

28. কি ভস্থল 

পভরিতভন 

(িেলী)’র 

আণিেন   

অভধেির কর্তভক ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে ভসদ্ধান্ত 

প্রোন  

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

ভনধ ভাভরত ফরণি অেক্ষর অিােন সম্বভলত আণিেন  www.shed.gov.bd 

ও 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ প্রাভতষ্ঠাভনক দসিা  

ক্রমম

ক নাং 
সসবার নাম সসবা প্রোদন সদব বাচ্চ সময় প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরম প্রামপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পমরদশাি পদ্ধমত 

(যমে থাদক) 

শাখার  নামসহ োময়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবার পেমব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপদজলার সকাড, অমফমসয়াল 

সেমলদফান ও ইদমইল 

(১) (২) (3) (4) (5) (6) (৭) 

০১. গাভড় / জভি / 

ফ্ল্যাট ক্রে 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

1) সংস্থাপন িন্ত্রণালণের ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন  

2) অণথ ভর উৎণসর ভিিরণ 

3) ভজভপএফ এর ভস্থভতর ভিিরণ 

4) আেকর ভরটাণন ভর ভিিরণী ও জিার প্রতযেনপত্র (উপ  

    কর কভিশনার কর্তভক সতযাভেত) 

5) িাভষ ভক সম্পে ভিিরণী (উপ কর কভিশনার কর্তভক  

    সতযাভেত) 

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

http://www.shed.gov.bd/
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সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০২. আভথ ভক ক্ষিতা 

প্রোন 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) আণিেনপত্র 

2) োভেত্ব িহণণর কভপ (আটি ভণকল ৪৭)    

3) দজযষ্ঠতা তাভলকা  

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৩. দকাস ভ দখালার 

অনুিভত 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) জাতীে ভিশ্বভিযালণের শতভািলী পূরণ সাণপণক্ষ অেক্ষর 

(প্রভতষ্ঠান প্রধান) িােণি আণিেন। 

2) ভিিাগওোরী ভশক্ষাথী সংখ্যার ভিিরণী 

3) ভশক্ষক/কি ভচারীর তাভলকা 

4) একাণর্ভিক কাউভন্সণলর ভসদ্ধাণন্তর কভপ  

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৪. নত্যন পে সৃভষ্ট আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

০১। নত্যন পে সৃভষ্টর প্রস্তাি দপ্ররণনর ভনধ ভাভরত ‘১৭ কলাি  

      ছক’।     

০২। অথ ভ িন্ত্রণালণের ভনধ ভাভরত ছক- ১,২ ও ৩  থা থিাণি 

      পূরণ করণত হণি।     

০৩। ভিভিন্ন ভিিাণগ এনাি কভিটির সুপাভরশ অনু ােী প্রাপ্য  

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

http://www.shed.gov.bd/
http://www.shed.gov.bd/
http://www.shed.gov.bd/
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অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

পে, িতভিান কি ভরত পে ও সৃষ্টণ াগ্য পে সংখ্যার ভিিরণী।    

০৪। প্রসত্মাভিত পে সৃভষ্টর জন্য ভিিাগওোরী অেেণরত  

     ভশক্ষাথী সংখ্যার ছক ভিিরণী। 

০৫। প্রসত্মাভিত পণের িাভষ ভক আভথ ভক সংণশস্নণষর ভিিরণী। 

০৬। অগ ভাণনািাি।           

০৭। ভশক্ষক/কি ভচারীর নাণির তাভলকা। 

০৮। পূণি ভ পে সৃভষ্টর ভজও পণত্রর সতযাভেত কভপ। 

০৯। প্রাভথ ভত পে সৃভষ্টর দ ৌভিকতা। 

১০। দিার্ ভ/জাতীে ভিশ্বভিযালে কর্তভক অনুণিাভেত দকাণস ভর  

      অনুিভত/নিােণনর সতযাভেত কভপ।  

১১। অভধভূভি নিােণনর সতযাভেত কভপ।    

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৫. অস্থােী পণের 

দিোে 

সংরক্ষণ 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) প্রভত িছর িন্ত্রণালণে প্রস্তাি দপ্ররণ এিং িন্ত্রণালণের 

চাভহো অনু ােী তথ্যাভে ও আণিেন প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক 

দপ্ররণ।  

2) পূণি ভ পে সমূহ সংরক্ষণনর ভজও পত্র কভপ  

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৬. অস্থােী পে 

স্থােীকরণ 

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

1) প্রভত িছর িন্ত্রণালণে প্রস্তাি দপ্ররণ এিং িন্ত্রণালণের 

চাভহো অনু ােী তথ্যাভে ও আণিেনপত্র প্রভতষ্ঠান প্রধান 

কর্তভক দপ্ররণ। 

2) সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠাণনর পে সংরক্ষণণর পূি ভ দথণক অযািভধ 

সকল কাগজপত্র অেক্ষ কর্তভক সতযাভেত    

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

http://www.shed.gov.bd/
http://www.shed.gov.bd/
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পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৭. পাঠোণনর 

জন্য অভতভরি 

োভেত্ব 

পালণনর 

অনুিভত 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

1) অেক্ষর অিােনপত্র 

2) প্রস্তািকৃত ভশক্ষকণের সম্মভতপত্র (অেক্ষর সুপাভরশ  

    সম্বভলত)  

3) ভশক্ষাথী সংখ্যার ভিিরণী 

4) একাণর্ভিক কাউভন্সণলর সিার ভসন্ধাণিত্মর কভপ 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৮. গাছকাটা, িিন 

পভরতযাি 

দঘাষণা, পুকুর 

লীজ, ভূভি 

অভধিহন 

ইতযাভে  

আণিেন প্রাভির ১৪ 

কি ভভেিণসর িণে চূড়ান্ত 

অনুণিােণনর জন্য িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

 

অভফস সহকারী : ৩ 

কম বমেবস 

প্রধান সহকারী : ৩ কম বমেবস 

সহকারী পভরচালক : ২ 

কম বমেবস 

উপ-পভরচালক : ২ কম বমেবস 

পভরচালক : ২ কম বমেবস 

িহাপভরচালক : ২ কম বমেবস 

দিাট : ১৪ কম বমেবস 

পভরপত্র অনু ােী        

 

 

 

www.dshe.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

০৯. কণলজ 

সরকাভরকরণ 

 পভরপত্র দিাতাণিক  www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১  

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 

ঢাকা, িেিনভসংহ ও িভরশাল অঞ্চল 
 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২  

http://www.shed.gov.bd/
http://www.shed.gov.bd/
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দফান : ৯৫৬০২৬৩ 

খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চল 
 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪  

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 

কুভিো, চট্টিাি ও ভসণলট অঞ্চল 

১০. প্রভতষ্ঠাণন 

গাভড়/এভস/ 

কভম্পউটার 

ইতযাভে ক্রণের 

অনুিভত 

 1) দ ৌভিকতা উণেখপূি ভক আণিেন  

2) একাণর্ভিক কাউভন্সণলর সিার ভসদ্ধাণন্তর কভপ  

3) ব্যে প্রাক্কলন  

4) সংভিষ্ট খাণতর ব্যাংক ভহসাি ভিিরণী 

5) অভঙ্গকারনািা (সংভিষ্ট খাণতর টাকা ব্যে করা হণল 

কণলজ পভরচালনাে দকানরূপ আভথ ভক সিস্যার সৃভষ্ট হণি না।  

www.shed.gov.bd 

ওণেিসাইণট পাওো  াণি। 

প্রণ াজয নে সমাোঃ তামরকুল ইসলাম 

সহকারী পভরচালক-১ (িাভণজয) 

দফান : ৯৫৫৮৯০৮ 
 

সমাোঃ তানভীর হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (কলা ও 

সািাভজক ভিজ্ঞান) 

দফান : ৯৫৬০২৬৩ 
 

মীর রাহাত মাসুম 

সহকারী পভরচালক-৪ (ভিজ্ঞান) 

দফান : ৪১০৫০২৮৭ 
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(গ) দিসরকাভর কণলজ শাখা 

 

(নাগরিক সেবা) 

ক্র. 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদাননর 

েময়েীমা 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রয় াজনী  কাগজপত্র/আয়বদন 

ফিম প্রারিস্থান 

সেবার মূল্য 

এবং পররন াধ 

পদ্ধরি 

 াখার নামেহ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমার 

পদরব, রুম নম্বর, সজলা/উপনজলার সকাড, 

অরিরেয়াল সেরলনিান ও ইনমইল 

(১) (২) ৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ সবেরকারর কনলনজর র ক্ষক-কম মচারীর 

এমরপওভুরি, পনদান্নরি ও পররচালনা 

পর্ মদেহ অন্যান্য মামলা রনষ্পরিকরণ  

মহামান্য 

আদালনির 

রায়/রননদ ম না 

অনুযায়ী 

১) মহামান্য আদালনির রায়/ 

রননদ ম না 

২) এম.রপ.ও ভুরির রনধ মাররি 

িরম-৩ এর রননদ মর কা অনুযায়ী। 

 

মাউর  অরধদপ্তনরর ওনয়ব োইে 

www.dshe.gov.bd 
এর সবেরকারর কনলজ  াখায় 

মবনামূদল্য ১. জনাি দিা: এনামুল হক হাওলাোর 

   উপ-পভরচালক (কণলজ-২) 

   রুি নম্বর : ৩১৪ 

   দফান : ০২-৯৫৫৭৬৯১ 

ইণিইল : ahowlader525@gmail.com 

 

২. জনাব তপন কুমার োস 

   সহকারী পমরচালক (কদলজ-৩) 

   রুম নম্বর : ৩১৮ 

    সফান :০২-৯৫৫৬০৫৭ 

ইদমইল : ncollege@dshe.gov.bd    

              tapontapu111@gmail.com  

০২ সবেরকারর কনলনজর র ক্ষক-কম মচারীনদর 

নাম, জন্ম িাররখ, রবর্য় ও ইননডক্স নম্বর 

েংন াধন 

 
২ মাে 

এম.রপ.ও ভুরির রনধ মাররি িরম-১ 

এর রননদ মর কা অনুযায়ী। 

 

মাউর  অরধদপ্তনরর ওনয়ব োইে 

www.dshe.gov.bd 
এর সবেরকারর কনলজ  াখায় 

মবনামূদল্য 

০৩ সবেরকারর কনলনজর র ক্ষক/কম মচারীনদর 

রবরুনদ্ধ আনীি অরিনযানগর রিরিনি িদন্ত/ 

রনষ্পরিকরণ 

২ মাে সুরনরদ মষ্ট অরিনযাগপত্র, 

অরিনযাগকারীর নাম, স্থায়ী ও 

বিমমান ঠিকানা এবং 

সিান/নমাবাইল নম্বর 

--- মবনামূদল্য 

০৪ পররদ মন ও রনরীক্ষা অরধদপ্তনরর সবেরকারর 

কনলনজর অরডে আপরি  রনষ্পরি 

১ মাে সবেরকারর প্ররিষ্ঠান হনি প্রাপ্ত 

ব্রডর ে জবাব 

--- মবনামূদল্য 

০৫ মন্ত্রণাল /আঞ্চরলক কার্ যাল /অন্যান্য দিি 

সেয়ক প্রাি রবরিন্ন পয়ত্রি রবষয়  

মতামত/সুপারিশ প্রদান 

১ মাে মন্ত্রণাল  ও অন্যান্য দপ্তর হনি প্রাপ্ত 

 

--- মবনামূদল্য 

০৬ ঢাকা সজলা ও ঢাকা মহানগনরর সবেরকারর 

কনলনজর গিরন মং বরডনি  

রবয়যাৎোহী েদস্য মননানয়ন  

১৪ রদন রনর্ যারিত ছকপত্র মাউর  অরধদপ্তনরর ওনয়ব োইে 

www.dshe.gov.bd 
এর সবেরকারর কনলজ  াখায় 

মবনামূদল্য 

০৭ ঢাকা সজলা ও ঢাকা মহানগনরর সবেরকারর 

কনলনজর র ক্ষক-কম মচারী রননয়াগ সবানড ম  

মহাপররচালনকর প্ররিরনরধ মননানয়ন  

১৪ রদন রনর্ যারিত ছকপত্র মাউর  অরধদপ্তনরর ওনয়ব োইে 

www.dshe.gov.bd 
এর সবেরকারর কনলজ  াখায় 

মবনামূদল্য 

 

 

 

 

http://www.dshe.gov.bd/
mailto:ahowlader525@gmail.com
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( ) সরকাভর িােভিক শাখা 

(নাগরিক সেবা) 

ক্রম সেবাি নাম সেবা প্রদায়নি 

েয়ব যাচ্চ েম  

প্রয় াজনী  কাগজপত্র প্রয় াজনী  কাগজপত্র/ 

আয়বদন ফিম প্রারিি স্থান 

সেবা মূল্য 

এবং পরিয়শার্ 

পদ্ধরত (র্রদ 

োয়ক) 

শাখাি নামেহ দার ত্বপ্রাি 

কম যকতযাি পদরব, রুম নম্বি, 

সজলা/উপয়জলাি 

সকাড, অরফরশ াল সেরলয়ফান ও 

ইয়মইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. অরর্দিিার্ীন েিকারি 

মাধ্যরমক রবযালয় ি 

রশক্ষকয়দি বদরল 

 

৩০ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

একই অঞ্চয়লি ময়ধ্য বদরলি সক্ষয়ত্র রনর্ যারিত ফিয়ম প্ররতষ্ঠান 

প্রর্ায়নি সুপারিশেহ উপপরিচালয়কি কার্ যালয়  আয়বদন 

কিয়ত হ । আন্ত: অঞ্চল বদরলি সক্ষয়ত্র রনর্ যারিত ফিয়ম 

প্ররতষ্ঠান প্রর্ায়নি সুপারিশেহ উপপরিচালয়কি মাধ্যয়ম 

মহাপরিচালক ময়হাদয় ি কার্ যালয়  আয়বদন কিয়ত হ । 

মাউরশ অরর্দিয়িি ওয় ব 

োইয়ে পাও া র্ায়ব। 

www.dshe.gov.bd 

প্রয়র্াজয নয়হ সমাহাম্মদ আরজজ উরিন 

উপপরিচালক (মাধ্যরমক) 

রুম নম্বি: ২২০ 

সফান: ০২-৪১০৫০২৮৩ 

Email: 

ddshesecondary@gma

il.com 

 

দূগ বা রানী মসকোর 

েহকািী পরিচালক (মাধ্যরমক-

১)  

রুম নম্বি: ২২৪ 

সফান: ০২৪১০৫০২৩৫ 

Email: 

addshesecondary1@g

mail.com 

 

 

০২. অরর্দিিার্ীন েিকারি 

মাধ্যরমক রবযালয় ি 

রশক্ষকয়দি পয়দান্নরত প্রস্তাব 

মন্ত্রণালয়  সপ্রিণ  

 

মন্ত্রণালয় ি 

রনয়দ যশ 

সমাতায়বক 

১) ১৯ কলায়ম তথ্য ‘ছক’ সপ্রিণ (েংযুক্ত) 

২) বারষ যক সগাপনী  প্ররতয়বদন (েব যয়শষ পাঁচ বছি) 

৩) রনয় াগপত্র ও সর্াগদান 

৪) চাকুরি স্থা ীকিয়ণি আয়দশ 

৫) প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র রেরন ি সেল পিীক্ষা  উর্ত্তীণ 

৬) রশক্ষাগ সর্াগ্যতাি েনদ পত্র 

৭) রবিাগী  মামলা সনই ময়ম য প্রতয ন পত্র 

১। েংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

২। উপপরিচালয়কি কার্ যাল  

প্রয়র্াজয নয়হ 

০৩. েিকারি মাধ্যরমক 

রবযালয় ি রশক্ষকয়দি 

দক্ষতােীমা অরতক্রয়মি 

অনুমরত 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

দক্ষতােীমা অরতক্রয়মি অনুমরত সক্ষয়ত্র- 

১) ৩ বছয়িি বারষ যক সগাপনী  প্ররতয়বদন 

২) েংরিষ্ট রহোব িক্ষণ অরফে কর্তযক চাকুরিি রববিণী  

(োরি যে সেেয়মন্ট) 

৩) েংরিষ্ট প্রর্ান রশক্ষকেহ উপপরিচালয়কি সুপারিশ 

১। েংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

২। উপপরিচালয়কি কার্ যাল  

প্রয়র্াজয নয়হ 

০৪. অরিম বরর্ যত সবতন মঞ্জুিী ও 

প্রয় াজয সক্ষয়ত্র মন্ত্রণালয়  

অিা ন 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

অরিম বরর্ যত সবতন মঞ্জুয়িি সক্ষয়ত্র- 

১) েংরিষ্ট প্রর্ান রশক্ষকেহ উপপরিচালয়কি মাধ্যয়ম প্রস্তাব 

সপ্রিণ 

২) তথ্য ‘ছক’ ফিম (ক্ররমক নং-১৬ পর্ যন্ত) 

৩) েংরিষ্ট প্রর্ান রশক্ষক কর্তযক ইয়তাপূয়ব য উচ্চতি রশক্ষাগত 

সর্াগ্যতাি জন্য অরিম বরর্ যত সবতন সিাগ কয়িন নাই ময়ম য 

প্রতয নপত্র 

৪) রনয় াগপত্র ও সর্াগদানপত্র 

৫) রশক্ষাগত সর্াগ্যতা েনয়দি েতযার ত ফয়োকরপ 

১। েংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

২। উপপরিচালয়কি কার্ যাল  

প্রয়র্াজয নয়হ 

http://www.dshe.gov.bd/
mailto:addshesecondary1@gmail.com
mailto:addshesecondary1@gmail.com
mailto:addshesecondary1@gmail.com
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৬) উচ্চতি রশক্ষাগত সর্াগ্যতা/রব.এড পায়শি ফল প্রকায়শি 

তারিখ েরম্বরলত প্রশংোপত্র/নম্বিপত্র/ফল প্রকায়শি প্রজ্ঞাপন 

৭) চাকুরিিত অবস্থা  অরজযত রডিীি অনুমরতি করপ 

৮) হালনাগাদ োরি যে বরহি েতযার ত ফয়োকরপ (প্রয়র্াজয 

সক্ষয়ত্র) 

০৫. মাধ্যরমক রবযালয় ি 

রশক্ষকয়দি রবরিন্ন প্রকায়ি 

ছুটি মঞ্জুি এবং প্রয়র্াজয 

সক্ষয়ত্র অিা ন 

 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

ছুটি মঞ্জুয়িি সক্ষয়ত্র- 

১) েংরিষ্ট প্রর্ান রশক্ষকেহ উপপরিচালয়কি মাধ্যয়ম প্রস্তাব 

সপ্রিণ 

২) ছুটি প্রাপ্যতাি রিয়পাে য 

৩) োরি যে বরহি েতযার ত ফয়োকরপ 

৪) রনর্ যারিত ফিয়ম আয়বদন সপ্রিণ (েংযুক্ত) 

১। রবিাগী /য়জলা/উপয়জলা 

রহোব িক্ষণ অরফে হয়ত। 

২। মাউরশি ওয় ব োইয়ে 

পাও া র্ায়ব। 

www.dshe.gov.bd 

প্রয়র্াজয নয়হ 

০৬. মাধ্যরমক রবযালয় ি 

রশক্ষকয়দি রবরিন্ন আয়বদন 

চাকুিী হয়ত অব্যাহরত প্রদান 

এবং প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র অিা ন 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

১) েংরিে প্রর্ান রশক্ষকেহ উপপরিচালয়কি মাধ্যয়ম প্রস্তাব 

সপ্রিণ 

২) রনয় াগপত্র ও সর্াগদানপত্র 

৩) প্ররতষ্ঠান প্রর্ান কর্তযক না-দাবী েনদপত্র 

৪) মূল-ইস্তফাপত্র 

৫) রহোবিক্ষণ অরফয়েি না-দাবী েনদপত্র 

৬) প্ররতষ্ঠান প্রর্ান কর্তযক রবিাগী  মামলা নাই ময়ম য 

প্রতযা নপত্র 

১। রনজ দার য়ত্ব েংিরক্ষত 

হয়ত 

২। েংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

৩। উপপরিচালয়কি কার্ যাল  

প্রয়র্াজয নয়হ 

০৭. মাধ্যরমক রবযালয় ি 

রশক্ষকয়দি পােয়পাে য কিাি 

অনুমরত 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

পােয়পাে য কিাি সক্ষয়ত্র- 

১) েংরিষ্ট প্রর্ান রশক্ষকেহ উপপরিচালয়কি মাধ্যয়ম প্রস্তাব 

সপ্রিণ। 

২) রনর্ যারিত তথ্য ‘ছক’ ফিম ০৩ (রতন) টি (েংযুক্ত) 

মাউরশি ওয় ব োইয়ে 

পাও া র্ায়ব। 

www.dshe.gov.bd 

প্রয়র্াজয নয়হ 

০৮. রবয়দশ ভ্রমণ, অনুমরত প্রদান 

এবং প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র অিা ন 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

রবয়দশ ভ্রময়নি সক্ষয়ত্র- 

১) েংরিষ্ট প্রর্ান রশক্ষকেহ উপপরিচালয়কি মাধ্যয়ম প্রস্তাব 

সপ্রিণ 

২) রবয়দশ ভ্রময়ণি রনর্ যারিত ‘ছক’ ফিম-০২ (দুই) টি (েংযুক্ত) 

৩) সগয়জয়েড কম যকতযায়দি সক্ষয়ত্র েংরিষ্ট রহোব িক্ষণ অরফে 

কর্তযক ছুটি প্রাপ্যতাি রিয়পাে য 

৪) েংরিষ্ট রশক্ষয়কি অনুপরস্থরতয়ত সক দার ত্ব পালন কিয়বন 

তাি প্রতয নপত্র 

৫) পােয়পাে য ফয়োকরপ (েতযার ত) 

১। মাউরশি ওয় ব োইয়ে 

পাও া র্ায়ব। 

www.dshe.gov.bd 

২। রবিাগী /য়জলা/উপয়জলা 

রহোব িক্ষণ অরফে হয়ত 

প্রয়র্াজয নয়হ 

০৯. রলয় ন এি অনুমরত প্রদান 

এবং প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র অিা ন 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

রলয় ন এি সক্ষয়ত্র- 

১) েংরিষ্ট প্রর্ান রশক্ষকেহ উপপরিচালয়কি মাধ্যয়ম প্রস্তাব 

সপ্রিণ 

২) রবয়দশ ভ্রময়ণি রনর্ যারিত ‘ছক’ ফিম-০২ (দুই) টি (েংযুক্ত) 

১। মাউরশি ওয় ব োইয়ে 

পাও া র্ায়ব। 

www.dshe.gov.bd 

২। রবিাগী /য়জলা/উপয়জলা 

প্রয়র্াজয নয়হ 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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৩) সগয়জয়েড কম যকতযায়দি সক্ষয়ত্র েংরিষ্ট রহোব িক্ষণ অরফে 

কর্তযক ছুটি প্রাপ্যতাি রিয়পাে য 

৪) পােয়পায়ে যি ফয়োকরপ (েতযার ত) 

৫) অফাি সলোি 

৬) অরিকাি পত্র 

রহোব িক্ষণ অরফে হয়ত 

১০. মাধ্যরমক রবযালয় ি 

রশক্ষকয়দি চাকুিী 

রন রমত/স্থা ীকিণ এবং 

প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র অিা ন 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

চাকুিী রন রমত/স্থা ীকিণ সক্ষয়ত্র- 

১) চাকুরি স্থা ীকিয়ণি ‘ছক’ 

২) রনয় াগপত্র ও সর্াগদানপত্রৱ 

৩) োরি যে বরহি েতযার ত ফয়োকরপ (প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র) 

৪) রশক্ষাগত সর্াগ্যতাি েনদপয়ত্রি েতযার ত ফয়োকরপ 

৫) চাকুরিকাল েয়ন্তাষজনক ময়ম য প্রতয নপত্র 

৬) রবিাগী  মামলা সনই ময়ম য প্রতয নপত্র 

১। মাউরশি ওয় ব োইয়ে 

পাও া র্ায়ব। 

www.dshe.gov.bd 

২। েংরিষ্ট প্ররতষ্টান 

৩। উপপরিচালয়কি কার্ যাল  

প্রয়র্াজয নয়হ 

১১. েিকারি মাধ্যরমক রবযালয়  

কম যকতযাগয়ণি রেয়লকশন 

সিড / উচ্চতি সিয়ডি প্রাপ্যতা 

১৫ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

রেয়লশন সিড/উচ্চতি সিয়ডি সক্ষয়ত্র- 

১) স্বব্যাখ্যাত আয়বদনপত্র 

২) রেয়লকশন সিড/উচ্চতি সিড প্রদান েংক্রান্ত পূিণকৃত তথ্য 

ছক 

৩) েংবাদ পয়ত্রি প্রকারশ রনয় াগ রবজ্ঞরিি েতযার ত ফয়োকরপ 

৪) রনয় াগপয়ত্রি েতযার ত ফয়োকরপ 

৫) সর্াগদানপত্র (আটি যয়কল-৪৭) এি েতযার ত ফয়োকরপ 

৬) বুরন াদ প্ররশক্ষণ িহণ েনয়দি েতযার ত ফয়োকরপ 

(প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র) 

৭) রবিাগী  পিীক্ষা  উর্ত্তীয়ণ যি সগয়জয়েি েতযার ত ফয়োকরপ 

(প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র) 

৮) রেরন ি সেয়ল পয়দান্নরত পিীক্ষা  উর্ত্তীয়ণ যি সগয়জয়েি 

েতযার ত ফয়োকরপ (প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র) 

৯) চাকরি স্থা ীকিয়ণি প্রজ্ঞাপয়নি েতযার ত ফয়োকরপ 

১০) ৫ম সিয়ড রেয়লকশন সিড প্রারিি প্রজ্ঞাপয়নি েতযার ত 

ফয়োকরপ (প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র) 

১১) অে য মন্ত্রণালয় ি জাতী  সবতন সেল, ২০১৫ স্পরষ্টকিণ 

আয়দয়শি েতযার ত ফয়োকরপ 

১২) আঞ্চরলক উপপরিচালক/প্ররতষ্ঠান প্রর্ান প্রদর্ত্ত চাকরিকাল 

েয়ন্তাষজনক এবং রবিাগী , সফৌজদািী ও দুদয়কি মামলা সনই 

ময়ম য প্রতয নপত্র  

১। েংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

২। উপপরিচালয়কি কার্ যাল  

প্রয়র্াজয নয়হ 

১২. মাধ্যরমক রবযালয় ি 

রশক্ষকয়দি সজযষ্ঠতা প্রণ ন 

মন্ত্রণালয় ি 

রনয়দ যশ 

সমাতায়বক 

সজযষ্ঠতা প্রণ ন সক্ষয়ত্র- 

১) রনয় াগ রবজ্ঞরি 

২) রনয় াগপত্র ও সর্াগদানপত্র 

১। েংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

২। উপপরিচালয়কি কার্ যাল  

প্রয়র্াজয নয়হ 

http://www.dshe.gov.bd/
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৩) রশক্ষাগত সর্াগ্যতা েনয়দি েতযার ত ফয়োকরপ 

৪) সর্াগদায়নি পাঁচ বছয়িি ময়ধ্য রব.এড রডিী েম্পন্ন/রব.এডেহ 

চাকরি শুরু 

৫) বছয়িি বারষ যক সগাপনী  প্ররতয়বদন 

৬) োরি যে বরহি েতযার ত ফয়োকরপ (প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র) 

১৩. মাধ্যরমক রবযালয় ি 

রশক্ষকয়দি রশক্ষা প্ররতষ্ঠায়ন 

রবরিন্ন র্িয়ণি সকাে য সখালাি 

অনুমরত আয়বদন অিা ন 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

১) েংরিষ্ট সকাে য চালুি সিৌত অবকাঠায়মাগত সুরবর্া আয়ছ 

ময়ম য প্রতয নপত্র 

২) কম যিত রশক্ষক/কম যচািীি েংখ্যা 

৩) েংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীি েংখ্যা 

৪) প্রর্ান রশক্ষকেহ েংরিষ্ট উপপরিচালয়কি অিা নপত্র 

৫) মাউরশি সুপারিশেহ মন্ত্রণালয়  সপ্রিণ 

১। েংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

২। উপপরিচালয়কি কার্ যাল  

প্রয়র্াজয নয়হ 

১৪. প্ররতষ্ঠান প্রর্ায়নি আরে যক 

ক্ষমতা প্রদান 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

১) েংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান প্রর্ান উপপরিচালয়কি মাধ্যয়ম প্রস্তাব 

সপ্রিণ 

২) আটি যয়কল-৪৭ এি দার ত্ব হন্তান্তি ও িহণ এি করপ  

৩) রবরিন্ন ফায়েি রহোব রববিণী 

৪) েহকািী রশক্ষক দার ত্ব িহয়ণি সক্ষয়ত্র রশক্ষকয়দি 

সর্াগদায়নি তারিখেহ সজযষ্ঠতাি তারলকা 

১। েংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান 

২। উপপরিচালয়কি কার্ যাল  

প্রয়র্াজয নয়হ 

১৫. মন্ত্রণাল েহ রবরিন্ন 

েংস্থা/ব্যরক্তি চারহত তথ্য ও 

উপার্ত্ত প্রদান 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

মন্ত্রণাল  ও এি অরর্নস্থ েংযুক্ত প্ররতষ্ঠান, দিি, পরিদিি ও 

রবরিন্ন েংস্থাি চারহত তথ্যারদ 

প্ররতষ্ঠায়নি পয়ত্রি চারহদা ও 

রবরিন্ন েংস্থাি আয়বদন 

প্রয়র্াজয নয়হ 

১৬. মাধ্যরমক রবযাল য়  

রশক্ষকয়দি ব ে প্রমাজযন, 

প্রয় াজয সক্ষয়ত্র আয়বদন 

অিা ন 

০৭ কম য রদবয়েি 

ময়ধ্য 

প্রমাজযয়নি প্রয় াজয সক্ষয়ত্র- 

১) রনয় াগ রবজ্ঞরি 

২) রনয় াগপত্র ও সর্াগদানপত্র 

৩) চাকুরি স্থা ীকিয়ণি আয়দশ 

৪) োরি যে বরহি েতযার ত ফয়োকরপ (প্রয়র্াজয সক্ষয়ত্র) 

৫) েকল েনদপয়ত্রি েতযার ত ফয়োকরপ 

৬) চাকুরিকাল েয়ন্তাষজনক ময়ম য প্রতযা নপত্র 

৭) রবিাগী  মামলা সনই ময়ম য প্রতযা নপত্র 

আয়বদনকািী রনয়জ ও 

প্ররতষ্ঠান প্রর্ান 

 
 

 

 

 

প্রয়র্াজয নয়হ 

 

১৭. 

সবেিকারি মাধ্যরমক 

রবযাল  জাতী কিণ েংক্রান্ত 

কার্ যক্রম অিা ন 

রশক্ষা 

মন্ত্রণালয় ি 

রনয়দ যশনা 

সমাতায়বক 

১) পরিদশ যন প্ররতয়বদন 

২) েকল রশক্ষক-কম যচািীি চাকুরি েংক্রান্ত প্রয় াজনী  েকল 

কাগজপত্র 

৩) Deed of Gift  

৪) মন্ত্রণাল  কর্তযক চারহত েকল তথ্যারদ  

১। মাউরশ অরর্দিি কার্ যাল  

২। আঞ্চরলক উপপরিচালক 

কার্ যাল  

প্রয়র্াজয নয়হ 
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(ঙ) দিসরকাভর িােভিক শাখা 

২. সসবা প্রোন প্রমতশ্রুমত 

২.১) নাগমরক সসবা 

ক্র: ন: দসিার নাি দসিা প্রোণনর সিেসীিা 

(কা ভভেিস) 

প্রণোজনীে কাগজপত্র আণিেন ফরি 

প্রাভির স্থান 

দসিার মূল্য 

পভরণশাধ পদ্ধভত 

োভেত্বপ্রাি কি ভকতভা (কি ভকতভার নাি, পেিী, 

দটভলণফান নম্বর ও ই- দিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ 1. িন্ত্রণালে/আোলণতর ভনণে ভণশ 

দিসরকাভর স্কুণলর 

মশক্ষক/কি ভচারীর 

এিভপওভুিকরণণর ভনষ্পভির 

ভনণে ভশনা সংভিষ্টণের দপ্ররণ। 

2. দিসরকাভর ভিযালণের 
ভশক্ষক/কি ভচারীণের 

এিভপওভুভির ভিষণে 

ব্যভি/প্রভতষ্ঠান/ণজলা ভশক্ষা 

অভফস/আঞ্চভলক অভফস কর্তভক 

চাভহত ভনণে ভশনা প্রভক্রোকরণ 

ও ভনষ্পভি 

১৬ কম বমেবস ১. এিভপওভুভির ভনধ ভাভরত ফরি 

এর ভনণে ভভশকা অনু ােী ব্যভির 

আণিেণনর পূণ ভাঙ্গ কভপ। 

২.িন্ত্রণালণের আণেশ/ িািালার 

রাণের কভপ 

৩. প্রণোজনীে কাগজপত্র, 

ভনণোগ/ণ াগোন, ভশক্ষাগত 

দ াগ্যতা সম্পভকভত দরকর্ ভপত্র  

 

 

 প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

১. সমাহাম্মদ আরজজ উরিন 

উপ-পভরচালক (িােভিক) 

দফান: ০২-৪১০৫০২৮৩ 

ই- দিইল: 

ddshesecondary@gmail.com 
২. এস.এম মজয়াউল হায়োর সহনরী 

সহকারী পভরচালক (িা- ২) 

দফান: ০২-৯৫৬১২৫৪ 

ই-দিইল: 

addshesecondary2@gmail.com  
৩. কাওছার আহদমে 

সহকারী পভরচালক (ণসভসপ-িােভিক) 

দফান: ০২-৯৫৫৬০৬২  

ই- দিইল: 

addshesecondaryc4@gmail.com 
৪.  মমজানুর রহমান 

মশক্ষা কি ভকতভা (িা-১) 

দিািাইল: ০১৭৩১৭২৭৯১৭ 

ই- দিইল: 

eodshesecondary1@gmail.com 
৫.  সমাোঃ তমরকুল ইসলাম 

মশক্ষা কি ভকতভা (িা-২) 

দিািাইল: ০১৭৮২-৪২৫০০১ 

ই-দিইল: 

edudshesecondary2@gmail.com 
০২ দিসরকাভর স্কুণলর 

ভশক্ষক/কি ভচারীণের ভিরূণদ্ধ আনীত 

অভিণ াগ  ভনষ্পভির প্রভক্রোকরণ 

১৬ কম বমেবস অভিণ াগপত্র, অভিণ াণগর স্বপণক্ষ 

প্রিাণক 

 

 

 প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

১. সমাহাম্মদ আরজজ উরিন 

উপ-পভরচালক (িােভিক) 

দফান: ০২-৪১০৫০২৮৩ 
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 ই- দিইল: 

ddshesecondary@gmail.com 
২. এস.এম মজয়াউল হায়োর সহনরী 

সহকারী পমরচালক (মা- ২) 

সফান: ০২-৯৫৬১২৫৪ 

ই-দিইল: 

addshesecondary2@gmail.com  
৩. কাওছার আহদমে 

সহকারী পভরচালক (ণসভসপ-িােভিক) 

দফান: ০২-৯৫৫৬০৬২  

ই- দিইল: 

addshesecondaryc4@gmail.com 
৪.  মমজানুর রহমান 

মশক্ষা কি ভকতভা (িা-১) 

দিািাইল: ০১৭৩১৭২৭৯১৭ 

ই- দিইল: 

eodshesecondary1@gmail.com 
৫.  সমাোঃ তমরকুল ইসলাম 

মশক্ষা কি ভকতভা (িা-২) 

দিািাইল: ০১৭৮২-৪২৫০০১ 

ই-দিইল: 

edudshesecondary2@gmail.com 

০৩ ক) এমমপও মবদকন্দ্রীকরদণর পূদব ব 

এমমপও শীদে মশক্ষক কম বচারীর 

ব্যমক্তগত তথ্যমে সাংদশািন 

১। নাি/নাণির িানান 

২। জন্ম তাভরখ 

৩। ইনণর্ক্স নম্বর  

৪। ব্যাংক ভহসাি নম্বর সংণশাধন  

৫। পেিী সংণশাধন 

৬। পেিী মুিণ 

খ) প্রভতষ্ঠান প্রধান/আঞ্চভলক 

কা ভালে হণত ঐ সংভিষ্ট আণিেন 

ভনস্পভির প্রভক্রোকরণ 

১৬ কম বমেবস ১.  থা থ কর্তভপণক্ষর অিােন 

পত্রসহ (প্রিাণক) 

২. সকল ভশক্ষাগত দ াগ্যতার সনে 

৩. এিভপও সীণটর ১ি ও সি ভণশষ 

কভপ 

৪. সংভিষ্ট ব্যাংণকর প্রতযেন পত্র 

৫. প্রভতষ্ঠাণনর দরজুণলশণনর কভপ 

৬. ভনণোগ ও দ াগোন সম্পভকভত 

তথ্যাভে 

 

 প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

 

 

২.২) প্রামতষ্ঠামনক সসবা 

ক্র: ন: দসিার নাি দসিা প্রোণনর সিেসীিা 

(কা ভভেিস) 

প্রণোজনীে কাগজপত্র আণিেন ফরি 

প্রাভির স্থান 

দসিার মূল্য 

পভরণশাধ পদ্ধভত 

োভেত্বপ্রাি কি ভকতভা (কি ভকতভার নাি, পেিী, 

দটভলণফান নম্বর ও ই- দিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ অভতভরি দেভণ শাখা 

দখালার প্রস্তাব সুপামরশসহ 

মন্ত্রণালদয়  অগ্রায়ন/সপ্ররণ 

১৬ কম বমেবস ১. সংভিষ্ট মশক্ষা দিাণর্ ভর ভিযালে 

পভরেশ ভন প্রভতণিেণনর কভপ। 

২. সংভিষ্ট উপণজলা মশক্ষা কভিটির 

ভিযালে পভরেশ ভন প্রভতণিেণনর 

কভপ। 

 

 

প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

১. সমাহাম্মদ আরজজ উরিন 

উপ-পভরচালক (িােভিক) 

দফান: ০২-৪১০৫০২৮৩ 

ই- দিইল: 

ddshesecondary@gmail.com 
২. এস.এম মজয়াউল হায়োর সহনরী 

সহকারী পমরচালক (মা- ২) 

সফান: ০২-৯৫৬১২৫৪ 

০২ এিভপও ভশণট প্রভতষ্ঠাণনর 

নাি পভরিতভন সংক্রান্ত 

১৬ কম বমেবস ১. প্রভতষ্ঠাণনর নাি পভরিতভণনর 

দিাণর্ ভর অনুণিােণনর কভপ । 

 

 প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 
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কা ভাভে প্রভক্রোকরণ ও 

ভনষ্পভি 

২.  প্রভতষ্ঠাণনর দরজুণলশণনর কভপ 

সংভিষ্ট মশক্ষা দিার্ ভ, সংভিষ্ট মশক্ষা 

প্রভতষ্ঠান  

 

ই-দিইল: 

addshesecondary2@gmail.com  
৩. কাওছার আহদমে 

সহকারী পভরচালক (ণসভসপ-িােভিক) 

দফান: ০২-৯৫৫৬০৬২  

ই- দিইল: 

addshesecondaryc4@gmail.com 
৪.  মমজানুর রহমান 

মশক্ষা কি ভকতভা (িা-১) 

দিািাইল: ০১৭৩১৭২৭৯১৭ 

ই- দিইল: 

eodshesecondary1@gmail.com 
৫.  সমাোঃ তমরকুল ইসলাম 

মশক্ষা কি ভকতভা (িা-২) 

দিািাইল: ০১৭৮২-৪২৫০০১ 

ই-দিইল: 

edudshesecondary2@gmail.com 

০

৩ 

দিসরকাভর স্কুণলর অভর্ট 

সংক্রান্ত ভিষণের ব্রর্ভসট 

প্রভক্রোকরণ ও িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ 

১৬ কম বমেবস ১. পভরেশ ভন ও ভনরীক্ষা অভধেিণরর 

প্রভতণিেন 

২. দিসরকাভর প্রভতষ্ঠান হণত প্রাি 

ব্রর্শীট জিাি 

 

 

 প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

 

 

 

 

 

 

 

২.৩) অিযন্তরীণ দসিা-  

 

ক্র: ন: দসিার নাি দসিা প্রোণনর সিেসীিা (কা ভভেিস) প্রণোজনীে কাগজপত্র আণিেন ফরি 

প্রাভির স্থান 

দসিার মূল্য 

পভরণশাধ পদ্ধভত 

োভেত্বপ্রাি কি ভকতভা (কি ভকতভার নাি, পেিী, 

দটভলণফান নম্বর ও ই- দিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ মামলা সাংক্রাত মবষদয় 

আইমন মতামত গ্রহণ 

১৬ কম বমেবস ১.মামলা সাংক্রাত আদেশ/রায় 

২. মামলার সব বদশষ তথ্য 

 

 

 প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

১. সমাহাম্মদ আরজজ উরিন 

উপ-পভরচালক (িােভিক) 

দফান: ০২-৪১০৫০২৮৩ 

ই- দিইল: 

ddshesecondary@gmail.com 
২. এস.এম মজয়াউল হায়োর সহনরী 

সহকারী পভরচালক (িা- ২) 

০২ ডাোদবজ সাংক্রাত মতামত 

গ্রহণ 

১৬ কম বমেবস ব্যমক্ত/ মশক্ষা প্রমতষ্ঠান সাংক্রাত  

 প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 
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দফান: ০২-৯৫৬১২৫৪ 

 

ই-দিইল: 

addshesecondary2@gmail.com  
৩. কাওছার আহদমে 

সহকারী পভরচালক (ণসভসপ-িােভিক) 

দফান: ০২-৯৫৫৬০৬২  

ই- দিইল: 

addshesecondaryc4@gmail.com 
৪.  মমজানুর রহমান 

মশক্ষা কি ভকতভা (িা-১) 

দিািাইল: ০১৭৩১৭২৭৯১৭ 

ই- দিইল: 

eodshesecondary1@gmail.com 
৫.  সমাোঃ তমরকুল ইসলাম 

মশক্ষা কি ভকতভা (িা-২) 

দিািাইল: ০১৭৮২-৪২৫০০১ 

ই-দিইল: 

edudshesecondary2@gmail.com 
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(চ) প্রভশক্ষণ শাখা 

bvMwiK †mevt 

 

ক্র. ন. দসিার নাি 
 †mev cÖ`v‡bi 

সদব বাচ্চ mgqmxgv 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  আদবেন ফরম  cÖvwß ’̄vb 

 †mevi g~j¨ 

Ges cwi‡kva 

c×wZ 

শাখার নামসহ `vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©vi c`ex ,রুম 

নম্বর, 

†Uwj‡dvb ও ইদমইল b¤̂i  

১ ২ 3 4 5 6 7 

1.  

 

উর্চ্তর দকাণস ভ (ভি.এর্ িা 

সিিান/ভর্ণলািা, এি.এর্ িা 

সিিান, ভি.এ, জাতীে 

ভিশ্বভিযালণের সাটি ভভফণকট 

দকাস ভ, এলএলভি, িাস্টাস ভ) িভতভর 

অনুিভত  

 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান কর্তভপণক্ষর প্রোনকৃত িভতভ ভিজ্ঞভি এিং অফার 

দলটার ;    

খ)  প্রথি ভনণোগ (জনপ্রশাসন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) 

কভপ, সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) ও 

স্থােীকরণণর প্রজ্ঞাপন ; 

 গ) দেণী/অভফস কা ভক্রণি ভিঘ্ন ঘটণি না িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর 

প্রতযেনপত্র  ; 

 ঘ)  হালনাগাে ভপভর্এস কভপ ; 

ঙ) অেণক্ষর/প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর অিােন পত্র ; 

চ) িভতভচ্ছু দকাণস ভর দেভণ রুটিন (সান্ধযকালীন হণল)  

ছ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর প্রতযেনপত্র 

০1 (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি।  

 মাউমশর ওদয়বসাইে 
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এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড  

প্রণ াজয নে সমাোঃ আদনায়ারুল আউয়াল 

খান 
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2.  

উর্চ্তর দকাণস ভ (এি.ভফল, ভপ-

এইচভর্, দপাস্ট র্ক্টরাল) িভতভর 

অনুিভত  

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান কর্তভপণক্ষর প্রোনকৃত িভতভ ভিজ্ঞভি এিং অফার 

দলটার ; 

খ) প্রথি ভনণোগ (জনপ্রশাসন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ, 

সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) ও স্থােীকরণনর 

প্রজ্ঞাপন; 

গ) দেণী/অভফস কা ভক্রণি ভিঘ্ন ঘটণি না িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর 

প্রতযেনপত্র; 

ঘ) হালনাগাে ভপভর্এস কভপ ; 

ঙ) অেণক্ষর অিােন পত্র ; 

চ)সুপারিাইজার এিং আণিেনকারীর স্বাক্ষভরত ভসণনাপভসস কভপ; 

ছ)খন্ডকালীন দকাণস ভর দক্ষণত্র সিভন্বত দকাস ভ ভসভর্উল। 

জ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর প্রতযেনপত্র 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 
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প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 
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০1 (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি।  

 

 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

সমাোঃ আদনায়ারুল আউয়াল 

খান 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 3) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining3@g

mail.com 
 

ড. নীহার পারভীন 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY-4) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dsh

e@gmail.com 

 

3.  

উর্চ্তর দকাণস ভ (ভি.এর্, এি.এর্, 

িাস্টাস ভ) অেেণনর জন্য ভশক্ষাছুটি 

িঞ্জুর  

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভনণোগকারী/ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান কর্তভপণক্ষর প্রোনকৃত ভিজ্ঞভি, 

অফার দলটার এিং প্রণোজনীে দক্ষণত্র সংভিষ্ট ভনণোগ প্রস্তাি 

ভনণোগকারীর শণতভ তাঁর ভনকট িহণণ াগ্য িণি ভ ভলভখত সম্মভত পত্র; 

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ, 

সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) ও স্থােীকরণনর 

প্রজ্ঞাপন; 

গ) দেণী/অভফস কা ভক্রণি ভিঘ্ন ঘটণি না িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর 

প্রতযেনপত্র; 

ঘ) ভশক্ষা ছুটি পাওনা আণছ িণি ভ ভহসািরক্ষণ অভফণসর প্রতযেনপত্র ; 

ঙ) দকাণস ভ িভতভর অনুিভত ; 

চ) হালনাগাে ভপভর্এস কভপ; 

ছ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর প্রতযেনপত্র 

 

০1 (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি। 
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কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dsh

e@gmail.com 
 

4.  

উর্চ্তর দকাণস ভ (ভি.এর্, এি.এর্, 

িাস্টাস ভ) অেেণনর জন্য  

দপ্রষণ িঞ্জুর  

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভনণোগকারী/ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান কর্তভপণক্ষর প্রোনকৃত ভিজ্ঞভি, 

অফার দলটার এিং প্রণোজনীে দক্ষণত্র সংভিষ্ট ভনণোগ প্রস্তাি 

ভনণোগকারীর শণতভ তাঁর ভনকট িহণণ াগ্য িণি ভ ভলভখত সম্মভত পত্র; 

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ, 

সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) ও স্থােীকরণনর 

প্রজ্ঞাপন; 

গ) দেণী/অভফস কা ভক্রণি ভিঘ্ন ঘটণি না িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর 

প্রতযেনপত্র; 

ঘ) দপ্রষণণর জন্য দফণলাশীপ প্রাভির কভপসহ ৩০০ টাকার স্টযাণম্প 

(প্রভত িছর 2 লক্ষ টাকা হাণর ) থা থিাণি সম্পাভেত 

অঙ্গীকারনািার মূল কভপ । 

(ণনাটারী পািভলণকর সীলণিাহরসহ) ; 

ঙ) পূরণকৃত এনটিভস সংক্রান্ত তথ্য ফরি (ণপ্রষণণর জন্য) ও গণিষণা 

সুপারিাইজাণরর স্বাক্ষভরত গণিষণা প্রস্তািনার কভপ; 

চ) দকাণস ভ িভতভর অনুিভত ; 

ছ) হালনাগাে ভপভর্এস কভপ; 

জ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর প্রতযেনপত্র 

 

০1 (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি। 
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5.  

    ভিণেণশ  উর্চ্তর দকাণস ভ 

(ভি.এর্, এি.এর্, িাস্টাস ভ) 

অেেণনর জন্য  

দপ্রষণ িঞ্জুর  

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভনণোগকারী/ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান কর্তভপণক্ষর প্রোনকৃত ভিজ্ঞভি, 

অফার দলটার এিং প্রণোজনীে দক্ষণত্র সংভিষ্ট ভনণোগ প্রস্তাি 

ভনণোগকারীর শণতভ তাঁর ভনকট িহণণ াগ্য িণি ভ ভলভখত সম্মভত পত্র; 

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ, 

সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) ও স্থােীকরণনর 

প্রজ্ঞাপন; 

গ) দেণী/অভফস কা ভক্রণি ভিঘ্ন ঘটণি না িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর 

প্রতযেনপত্র; 

ঘ) দপ্রষণণর জন্য দফণলাশীপ প্রাভির কভপসহ ৩০০ টাকার স্টযাণম্প 

(প্রভত িছর 2 লক্ষ টাকা হাণর ) থা থিাণি সম্পাভেত 

অঙ্গীকারনািার মূল কভপ । 

(ণনাটারী পািভলণকর সীলণিাহরসহ) ; 

ঙ) পূরণকৃত এনটিভস সংক্রান্ত তথ্য ফরি (ণপ্রষণণর জন্য) ও গণিষণা 

সুপারিাইজাণরর স্বাক্ষভরত গণিষণা প্রস্তািনার কভপ; 

চ) দকাণস ভ িভতভর অনুিভত ; 

ছ) হালনাগাে ভপভর্এস কভপ; 

জ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর প্রতযেনপত্র; 
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ঝ) ইাংদরমজদত মলমখত জীবনবৃত্তাত; 

০1 (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি। 

e@gmail.com 
 

 

6.  

উর্চ্তর দকাণস ভ (এি.ভফল, ভপ-

এইচভর্, দপাস্ট র্ক্টরাল) 

অেেন/গণিষণার জন্য ভশক্ষাছুটি 

িঞ্জুর 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভনণোগকারী/ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান কর্তভপণক্ষর প্রোনকৃত ভিজ্ঞভি, 

অফার দলটার ; 

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ, 

সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) ও স্থােীকরণণর 

প্রজ্ঞাপন; 

গ) দেণী/অভফস কা ভক্রণি ভিঘ্ন ঘটণি না িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর 

প্রতযেনপত্র; 

ঘ) ভশক্ষা ছুটি পাওনা আণছ িণি ভ ভহসািরক্ষণ অভফণসর প্রতযেনপত্র  

ঙ) দকাণস ভ িভতভর অনুিভত নািা/অফার দলটার; 

চ)  হালনাগাে ভপভর্এস কভপ; 

ছ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর প্রতযেনপত্র 

০1 (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি।  
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e@gmail.com 

7.  

ভিণেণশ উর্চ্তর দকাণস ভ  

(এি.ভফল, ভপ-এইচভর্, দপাস্ট 

র্ক্টরাল) অেেন/গণিষণার জন্য 

ভশক্ষাছুটি িঞ্জুর 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভনণোগকারী/ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান কর্তভপণক্ষর প্রোনকৃত ভিজ্ঞভি, 

অফার দলটার ; 

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ, 

সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) ও স্থােীকরণণর 

প্রজ্ঞাপন; 

গ) দেণী/অভফস কা ভক্রণি ভিঘ্ন ঘটণি না িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর 

প্রতযেনপত্র; 

ঘ) ভশক্ষা ছুটি পাওনা আণছ িণি ভ ভহসািরক্ষণ অভফণসর প্রতযেনপত্র  

ঙ) দকাণস ভ িভতভর অনুিভত নািা/অফার দলটার; 

চ)  হালনাগাে ভপভর্এস কভপ; 

ছ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর প্রতযেনপত্র; 

জ) ইংণরভজণত ভলভখত জীিনবৃিান্ত; 

 

০1 (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি।  
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8.  

উর্চ্তর দকাণস ভ (এি.ভফল, ভপ-

এইচভর্, দপাস্ট র্ক্টরাল) 

অেেন/গণিষণার জন্য  

দপ্রষণ িঞ্জুর  

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভনণোগকারী/ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান কর্তভপণক্ষর প্রোনকৃত ভিজ্ঞভি, 

অফার দলটার ; 

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ, 

সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) ও স্থােীকরণণর 

প্রজ্ঞাপন; 

গ) দেণী/অভফস কা ভক্রণি ভিঘ্ন ঘটণি না িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর 

প্রতযেনপত্র; 

ঘ) দপ্রষণণর জন্য দফণলাশীপ প্রাভির কভপসহ ৩০০ টাকার স্টযাণম্প 

(প্রভত িছর 2 লক্ষ টাকা হাণর)   থা থিাণি সম্পাভেত 

অঙ্গীকারনািার মূল কভপ 

(ণনাটারী পািভলণকর সীলণিাহরসহ) ; 

ঙ) পূরণকৃত এনটিভস সংক্রান্ত তথ্য ফরি (ণপ্রষণণর জন্য) ও গণিষণা 

সুপারিাইজাণরর স্বাক্ষভরত গণিষণা প্রস্তািনার কভপ।  

চ) দকাণস ভ িভতভর অনুিভত নািা; 

ছ)  হালনাগাে ভপভর্এস কভপ; 
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জ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর প্রতযেনপত্র 

 

০1 (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি।  

 

(cÖwkÿY- 2) 
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ড. নীহার পারভীন 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY-4) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dsh

e@gmail.com 

9.  

ভিণেণশ উর্চ্তর দকাণস ভ (এি.ভফল, 

ভপ-এইচভর্, দপাস্ট র্ক্টরাল) 

অেেন/গণিষণার জন্য  

দপ্রষণ িঞ্জুর  

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভনণোগকারী/ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান কর্তভপণক্ষর প্রোনকৃত ভিজ্ঞভি, 

অফার দলটার ; 

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ, 

সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) ও স্থােীকরণণর 

প্রজ্ঞাপন; 

গ) দেণী/অভফস কা ভক্রণি ভিঘ্ন ঘটণি না িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর 

প্রতযেনপত্র; 

ঘ) দপ্রষণণর জন্য দফণলাশীপ প্রাভির কভপসহ ৩০০ টাকার স্টযাণম্প 

(প্রভত িছর 2 লক্ষ টাকা হাণর)   থা থিাণি সম্পাভেত 

অঙ্গীকারনািার মূল কভপ 

(ণনাটারী পািভলণকর সীলণিাহরসহ) ; 

ঙ) পূরণকৃত এনটিভস সংক্রান্ত তথ্য ফরি (ণপ্রষণণর জন্য) ও গণিষণা 

সুপারিাইজাণরর স্বাক্ষভরত গণিষণা প্রস্তািনার কভপ।  

চ) দকাণস ভ িভতভর অনুিভত নািা; 

ছ)  হালনাগাে ভপভর্এস কভপ; 

জ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর প্রতযেনপত্র; 

ঝ) ইংণরভজণত ভলভখত জীিনবৃিান্ত; 
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০1 (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি।  

10.  

ভলণেন িঞ্জুর 

 (সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

ভশক্ষকণের) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভনণোগকারী কর্তভপণক্ষর চাভহো পত্র এিং সংভিষ্ট ভনণোগ প্রস্তাি 

ভনণোগকারীর শণতভ তাঁর ভনকট িহণণ াগ্য িণি ভ ভলভখত সম্মভত পত্র; 

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ, 

সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭), স্থােীকরণনর 

প্রজ্ঞাপন; 

গ) ৩০০ টাকার স্টযাণম্প  থা থিাণি সম্পাভেত অঙ্গীকারনািার 

মূল কভপ, দনাটারী পািভলণকর সীলণিাহরসহ; 

ঘ)  থাণ াগ্য কর্তভপক্ষ কর্তভক প্রতযাভেত ভিভিন্ন োে-দেনা  থা 

িভিষৎ তহভিল, কল্যান তহভিল, দ ৌথিীিা ভপ্রভিোি, দপনশন ও 

ভলি স্যালারীর চাঁো এিং গৃহ ভনি ভাণ, িটর কার/িটর 

সাইণকল/িাই-সাইণকল  ঋণ/অিীি ইতযাভের প্রণেে অণথ ভর সাভি ভক 

ভিিরণী; 

ঙ) সরকাভর গাড়ী এিং দটভলণফান িরাদ্দ প্রাি হণে থাকণল তা 

প্রতযাপ ভন করণিন িণি ভ প্রশাসভনক কর্তভপণক্ষর প্রতযেন পত্র; 

চ) দ  তাভরণখ োভেত্বিার অপ ভন করণিন দস তাভরখ উণেখপূি ভক 

অিভহতকরণ পত্র; 

ছ) সংভিষ্ট সংস্থাে দ াগোণনর ০৭ (সাত) ভেণনর িণে দ াগোন 

পণত্রর একটি কভপ দপ্ররণ করণিন িণি ভ অঙ্গীকার নািা; 

জ) িতভিান ও স্থােী ঠিকানার ভিিরণ এিং ই-দিইল এিং ভনজস্ব 

ব্যিস্থাপনাে দকান দটভলণফান থাকণল  (ণিািাইলসহ) নম্বর 

উণেখসহ একটি মুভিত কভপ;  

ঝ) ঘ নং অনুণেণে িভণ ভত চাঁোসমূহ কতভণনর একটি ভিিরণী সম্বভলত 

প্রতযেনপত্র িাউভশ অভধেিণর োভখল করণিন িণি ভ একটি অঙ্গীকার 

নািা। 

ঞ) হালনাগাে ভপভর্এস কভপ; 

চ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর প্রতযেনপত্র; 
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adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

 

11.  
ওএসভর্  

 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-1 ভেন, 

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 1 

ভেন =07 ভেন  

 

 

আণিেন ও দপ্রষণ/ভশক্ষা ছুটি িঞ্জুণরর কভপ 

 

 

 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 
 

W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

সমাোঃ আদনায়ারুল আউয়াল 

খান 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 3) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining3@g

mail.com 

 

ড. নীহার পারভীন 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY-4) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dsh

e@gmail.com 

12.  

ওএসভর্ ভহণসণি দ াগোন ও 

ছাড়পত্র 

 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-1২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 1 

ভেন =07 ভেন  

 

ক) আণিেন 

খ) ভিণশষ িারপ্রাি কি ভকতভা ভহণসণি (িন্ত্রনালে এিং 

িাউভশর)আণেণশর কভপ 

গ) ভিমুভি পত্র 

ঘ) হালনাগাে ভপভর্এস কভপ 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড  

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 

 

W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

mailto:adtraining2.dshe@gmail.com
mailto:adtraining2.dshe@gmail.com
http://www.dshe.gov.bd/
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†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

সমাোঃ আদনায়ারুল আউয়াল 

খান 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 3) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining3@g

mail.com 

 

ড. নীহার পারভীন 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY-4) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dsh

e@gmail.com 

13.  

পোেণনর জন্য প্রস্তাি অিােন 

(ভলণেন/ভশক্ষাছুটি/ণপ্রষণণরণিোে 

দশণষ) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-1 ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 1 

ভেন =07 ভেন  

 

ক) আণিেন 

খ) প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর/গণিষণা সুপারিাইজাণরর  ছাড়পত্র 

গ) িাউভশ অভধেির দথণক প্রোনকৃত ছাড়পণত্রর কভপ 

ঘ) দফণলাভশপ প্রোনকারী প্রভতষ্ঠাণনর ছাড়পত্র।  

ঙ)ভিণশষ িারপ্রাি কি ভকতভা ভহণসণি িেলীর আণেণশর কভপ 

০1 (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি। 

 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড  

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqmasud 

@gmail.com 

 

W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

mailto:adtraining2.dshe@gmail.com
mailto:adtraining2.dshe@gmail.com
http://www.dshe.gov.bd/
mailto:adtraining2.dshe@gmail.com
mailto:adtraining2.dshe@gmail.com
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সমাোঃ আদনায়ারুল আউয়াল 

খান 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 3) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining3@g

mail.com 

 

ড. নীহার পারভীন 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY-4) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dsh

e@gmail.com 

14.  

ভিভসএস (সাধারণ ভশক্ষা) কযার্ার 

কি ভকতভাণের  বুভনোেী প্রভশক্ষণণর 

জন্য িণনানেন প্রোন 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন, 

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ক)প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন। 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

 

প্রণ াজয নে সমাোঃ আদনায়ারুল আউয়াল 

খান 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 3) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining3@g

mail.com  

 

15.  

মসমনয়র স্টাফ সকাস ব অন 

এডুদকশন এন্ড ম্যাদনজদমন্ট 

শীষ বক প্রমশক্ষণ সকাদস ব মদনানয়ন 

(সরকাভর কণলণজর 

অেক্ষ/অোপক পেি ভাোর 

কি ভকতভাণের) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ 

ভেন,গণিষণা কি ভকতভা-১ 

ভেন, সহকারী পভরচালক-1 

ভেন, উপপভরচালক-১ ভেন 

, পভরচালক িণহােে-1 

ভেন, িহাপভরচালক 

িণহােে- 3 ভেন =১0 

ভেন  

ক)প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন। 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড  

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 

16.  

এডভািড সকাস ব অন এডুদকশন 

এন্ড ম্যাদনজদমন্ট শীষ বক প্রমশক্ষণ 

সকাদস ব মদনানয়ন 

(সরকাভর কণলণজর সহণ াগী 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

ক)প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন। 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

প্রণ াজয নে ড. নীহার পারভীন 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY-4) 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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অোপক পেি ভাোর 

কি ভকতভাণের) 

 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ফরম ডাউনদলাড কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dsh

e@gmail.com 
 

17.  

চাকুভর ভনেভিতকরণ/স্থােী করণ 

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

ভশক্ষকণের) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ক) আণিেন 

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ, 

সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) ও ভিিাগীে 

পরীক্ষা পাণশর দগণজণটর কভপ  

গ) বুভনোেী প্রভশক্ষণ সিাভির সনে 

ঘ) চাকুভর ০২ (দুই) িছর পূণ ভ হণেণছ িণি ভ প্রিাণ পত্র  

ঙ) অেণক্ষর অিােণপত্র।  

০২ (দুই) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি। 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 

18.  

িার্তত্বকালীন ছুটি  

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

ভশক্ষকণের) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ক) আণিেন 

খ) কি ভকতভার আণিেণন এই িার্তত্ব ছুটি ১ি না ২ে তা উণেখ পূি ভক 

দকান তাভরখ দথণক ছুটিণত দ ণত চান তা উণেখ করণত হণি।  

গ) ভহসাি রক্ষণ কি ভকতভা কর্তভক ১ি / ২ে িার্তত্ব ছুটি উণেখ পূি ভক 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেন পণত্রর মূল কভপ। 

ঘ) দক্ষত্র ভিণশণষ র্ািাভর সনণের মূল কভপ। 

ঙ) অেক্ষ/অভফস প্রধাণনর অিােণপত্র। 

০১ (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি। 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 

19.  

ভচভকৎসা ছুটি  

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

ভশক্ষকণের) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ক) ভনধ ভাভরত ছণক আণিেন। 

খ) ছুটিণত  াওোর সিে আণিেন ও ছুটি দশণষ োভেত্ব িহণণর কভপ 

। 

গ) ছুটি প্রণোজন িণি ভ র্ািাভর পরািশ ভ সনণের মূল কভপ। 

ঘ) ছুটি দথণক প্রতযািতভণনর পর কাজ করণত সক্ষি র্ািাভর পরািশ ভ 

সনণের (ভফটণনস সাটি ভভফণকট) মূল কভপ 

ঙ) ভহসাি রক্ষণ কি ভকতভা কর্তভক  ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযেন পণত্রর মূল 

কভপ। 

ছুটি দিাণগর পর আণিেন করণত হণি। ৯০ ভেণনর দিশী হণল ০২ 

দসট আণিেন দপ্ররণ করণত হণি। 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 

20.  

োভন্ত ভিণনােন/অভজভত 

ছুটি/অসাধারন ছুটি/অন্যান্য ছুটি 

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

ভশক্ষকণের) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ 

ভেন,গণিষণা কি ভকতভা-১ 

ভেন, সহকারী পভরচালক-1 

ভেন, উপপভরচালক-১ ভেন 

, পভরচালক িণহােে-1 

ভেন, িহাপভরচালক 

িণহােে- 3 ভেন =১0 

ভেন  

ক) ভনধ ভাভরত ছণক আণিেন 

খ) ছুটি পাওনা আণছ িণি ভ প্রিাণপত্র 

গ) োভন্ত ভিণনােন ছুটির প্রািতা অভজভত হণেণছ িণি ভ প্রিাণপত্র  

ঘ) প্রণ াজয দক্ষণত্র পূি ভিতী িছণরর ছুটি িঞ্জুণরর আণেণশর 

কভপ(োভন্ত ভিণনােণনর দক্ষণত্র) । 

ঙ) হালনাগাে ভপভর্এস কভপ 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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21.  

মডদেনশন মঞ্জুর 

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

কি ভকতভাণের) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ক) ভনধ ভাভরত ছণক আণিেন 

খ) অিকাশকালীন সিণে োভেত্বপালণনর অভফস আণেশ 

গ) ছুটির তাভলকা 

ঘ)হালনাগাে ভপভর্এস কভপ 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 

22.  

সজযষ্ঠতা মনি বারণ 

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

কি ভকতভাণের) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ক) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ। 

খ) সরকাভর চাকভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

গ) আত্নীকৃত ভশক্ষকণের দক্ষণত্র এর্হক ভনণোণগর কভপ ও 

ভনেভিতকরণণর কভপ 

 

  

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 

23.  

সজযষ্ঠতা ও িারাবামহকতা সাংরক্ষণ 

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

কি ভকতভাণের) 

 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ক) পূি ভিতী প্রভতষ্ঠাণন ভনণোগপত্র ও দ াগোনপত্র। 

খ) প্রজ্ঞাপণনর কভপ 

গ) অব্যাহভত পত্র 

 

 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

24.  

মসদলকশন সগ্রড প্রোন 

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

কি ভকতভাণের) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন 

ক) অেণক্ষর িােণি আণিেন 

খ) চাকভর স্থােীকরণণর প্রজ্ঞাপন 

গ) ভনধ ভাভরত ছণক আণিেন 

 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

25.  

অন্য প্রমতষ্ঠাদন চাকমরর জন্য 

আদবেন 

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

ক) ভনণোগকারী কর্তভপণক্ষর চাভহো পত্র 

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ। 

গ) সরকাভর চাকভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

ঘ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ অেক্ষ কর্তভক প্রতযেন 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
mailto:adtraining2.dshe@gmail.com
mailto:adtraining2.dshe@gmail.com
http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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কি ভকতভাণের এিং প্রভশক্ষন শাখাে 

ওএসভর্ কি ভকতভাণের দক্ষণত্র  

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ঙ) ভিজ্ঞাপণনর কভপ 

চ) সকল ভশক্ষাগত দ াগ্যতার সতযাভেত ফণটাকভপ 

ছ) প্রভশক্ষণণর কভপ 

 

 

ফরম ডাউনদলাড (cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

26.  

েক্ষতা সীমা অমতক্রম 

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

কি ভকতভাণের এিং প্রভশক্ষন শাখাে 

ওএসভর্ কি ভকতভাণের দক্ষণত্র 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভনধ ভাভরত ছণক আণিেন  

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ। 

গ) এর্হক ভনণোগ ও দ াগোন কভপ। 

ঘ) সরকাভর চাকভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

ঙ) ভনেভিতকরণণর কভপ 

চ) স্থােীকরণণর কভপ 

ছ) স্থানীে দজলা িা উপণজলা ভহসাি রক্ষণ কি ভকতভা কর্তভক প্রতযেন 

জ) েক্ষতা সীিা অভতক্রণির িৎসণরর আংভশক ও পূণি ভর িৎসণরর 

পূণ ভাঙ্গ িাভষ ভক দগাপনীে প্রভতণিেন  

ঞ) ভিিাগীে িািলা দনই িণি ভ অেক্ষ কর্তভক প্রতযেন পত্র 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

27.  

পাসণপাট ভ করার অনুিভত প্রোন 

 

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

কি ভকতভাণের এিং প্রভশক্ষন শাখাে 

ওএসভর্ কি ভকতভাণের দক্ষণত্র) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) অেণক্ষর অিােন পত্র 

খ) এন ও ভস ফরি 

গ) হালনাগাে ভপভর্এস কভপ 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 

28.  

িন্ত্রণালে/অভধেির/ভিভিন্ন 

সরকাভর-দিসরকাভর সংস্থার 

অনুণরাণধর দপ্রণক্ষণত িাউভশর 

অধীন কি ভকতভা-কি ভচারীণের 

ভিভিন্ন প্রভশক্ষণ/ণসভিনাণর 

অংশিহণনর জন্য িণনানেন প্রোন 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) আণিেন।  

খ) ভিণেশ ভ্রিন সংক্রান্ত ০২ টি তথ্য ফি ভ পূরন 

খ) অেক্ষ/প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর অিােণপত্র।  

গ) হালনাগাে মপমডএস কমপ 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 
 

W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 

29.  

নিণেভশক প্রভশক্ষণণ প্রাথী  

িণনানেন ও িণনানীত প্রাথীণের 

প্রভশক্ষণণ অংশিহণনর অনুিভত 

প্রোন 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ক) আণিেন।  

খ) িণনানেণনর কভপ। 

খ) অেক্ষ/প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর অিােণপত্র।  

গ) হালনাগাে মপমডএস কমপ 

০২ (দুই) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি। 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড  

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 

 

W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

30.  

রাজস্ব িাণজর আওতাে অভফস ও 

আভথ ভক ব্যিস্থাপনা ভিষেক 

প্রভশক্ষণ প্রোন  

মবজ্ঞমপ্ত অনুযায়ী 

ক) ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন।  

খ) অেণক্ষর/প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর অিােণপত্র।  

গ) হালনাগাে মপমডএস কমপ 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRg yj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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31.  

ভিভিন্ন োতা সংস্থার অথ ভােণন 

সরকাভর -দিসরকাভর কণলজ/স্কুল 

ভশক্ষকণের /প্রভতষ্ঠাণনর 

কি ভকতভাণের জীিন েক্ষতা ভিভিক 

ভশক্ষা 

মবজ্ঞমপ্ত অনুযায়ী 

ক) ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন।  

খ) অেণক্ষর/প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর অিােণপত্র।  

গ) হালনাগাে মপমডএস কমপ 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 

 

ড. নীহার পারভীন 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY-4) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dsh

e@gmail.com 

32.  

ভিভিন্ন োতা সংস্থার অথ ভােণন 

সরকাভর –দিসরকাভর কণলজ/স্কুল 

ভশক্ষকণেরদুণ ভাগ ব্যিস্থাপনা 

ভিষেক প্রভশক্ষণ প্রোন 

মবজ্ঞমপ্ত অনুযায়ী 

ক) ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন।  

খ) অেণক্ষর/প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর অিােণপত্র।  

গ) হালনাগাে মপমডএস কমপ 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 
 

ড. নীহার পারভীন 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY-4) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dsh

e@gmail.com 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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33.  

প্রকে সহােতাে িাউভশর অধীন 

কি ভকতভা-কি ভচারীণের ভিভিন্ন 

ভিষণে প্রভশক্ষণ প্রোন 

মবজ্ঞমপ্ত অনুযায়ী 

ক) ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন।  

খ) অেণক্ষর/প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর অিােণপত্র।  

গ) হালনাগাে মপমডএস কমপ 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড  

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 

34.  

ব্যভিগত ভিণেশ ভ্রিণনর অনুিভত 

প্রোন 

 (সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

কি ভকতভাণের এিং প্রভশক্ষন শাখাে 

ওএসভর্ কি ভকতভাণের দক্ষণত্র) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন।  

( ভিণেশ ভ্রিন সংক্রান্ত ০২ টি তথ্য ফরি পূরণ সহ) 

খ) অেক্ষ/প্রভতষ্ঠান প্রধাণনর অিােণপত্র।  

গ) হালনাগাে মপমডএস কমপ 

ঘ) ভিণেশী দকান প্রভতষ্ঠাণনর আিন্ত্রণণ ব্যভিগত ভ্রিণ হণল উি 

প্রভতষ্ঠাণন আিন্ত্রণণর কভপ/অফার দলটার। (িভতভচ্ছু প্রভতষ্ঠাণনর 

দটভলণফান, ই-দিইল, পূণ ভাঙ্গ ঠিকানা) 

০২ (দুই) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি। 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd এ 

ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট ফরম 

ডাউনদলাড  

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK (cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqmasud 

@gmail.com 

 

W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

সমাোঃ আদনায়ারুল আউয়াল 

খান 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 3) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining3@g

mail.com 

 

ড. নীহার পারভীন 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY-4) 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dsh

e@gmail.com 

35.  
ভপএইচ.ভর্ ভর্িী ব্যিহাণরর 

অনুিভত প্রোন  

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) আণিেন 

খ) িভতভর অনুিভতর কভপ  

গ) দপ্রষণ িঞ্জুণরর কভপ 

ঘ) ভপএইচভর্ ভর্িীর সাটি ভভফণকণটর দিভরফাইর্ কভপ (মূল) (সংভিষ্ট 

ভিশ্বভিযালণের োভেত্বপ্রাি কি ভকতভা কর্তভক  াচাইকৃত) 

ঙ) ভপএইচভর্ ভর্িী অজভণনর সংভিষ্ট ভিশ্বভিযালণের ভসভন্ডণকট 

সিার ভসদ্ধাণন্তর কভপ।  

০২ (দুই) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি। 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 
 

W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 

 

সমাোঃ আদনায়ারুল আউয়াল 

খান 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 3) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining3@g

mail.com 
 

ড. নীহার পারভীন 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY-4) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dsh

http://www.dshe.gov.bd/
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e@gmail.com 

36.  

অিীি িভধ ভত দিতন 

(সরকাভর টিচাস ভ দেভনং 

কণলজ/HSTTI এর 

কি ভকতভাণের এিং প্রভশক্ষণ শাখাে 

ওএসভর্ কি ভকতভাণের দক্ষণত্র) 

(িাস্টাস ভ/এি.এর্/ভি.এর্ এর 

জন্য) 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) ভনধ ভাভরত ছণক আণিেন 

খ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ। 

গ) ১ি দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

ঘ) প্রথি দেভণর ভর্িীর জন্য সাটি ভভফণকণটর ফণটাকভপ (অেক্ষ 

কর্তভক সতযাভেত) 

ঙ) পূণি ভ এই ধরণণর ইনভক্রণিন্ট িহণ কণরন নাই িণি ভ ভিিাগীে/ 

দজলা/ উপণজলা ভহসাি রক্ষণ কি ভকতভার প্রতযেনপত্র।   

চ) হালনাগাে মপমডএস কমপ 

০১ (এক) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি। 

(সকল কাগজ অেক্ষ কর্তভক সতযাভেত হণত হণি) 

weÁwß Abyhvqx 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dshe@gmail

.com 
 

37.  
ভপএইচভর্ ভর্ভির জন্য অভিি 

িভধ ভত দিতন প্রোন 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ক. মনি বামরত ছদক আদবেন (মাউমশ অমিেপ্তদরর ওদয়বসাইদে 

আপদলাড করা আদছ) 

খ. চাকুরীর মনদয়াগপত্র ও পোয়দনর আদেদশর কমপ 

গ. চাকুরী মনয়মমতকরণ (আত্মীকৃতদের জন্য) এবাং স্থায়ীকরদণর 

আদেদশর কমপ) 

 . মপএইচমড মডমগ্রর সনদের কমপ 

ঙ. মডমগ্র ব্যবহাদরর অনুমমতপত্র 

চ. পূদব ব বমণ বত মডমগ্রর জন্য অমগ্রম বমি বত সবতন গ্রহণ কদরন নাই এই 

মদম ব সাংমিষ্ট মহসাবরক্ষণ অমফসাদরর প্রতযয়নপত্র (স্মারক নম্বরযুক্ত 

প্রতযয়নপত্র হদত হদব) 

ছ. গদবষণার মবষয় গদবষদকর সাংমিষ্ট পাঠ্য মবষদয়র সাদথ 

সামঞ্জপূণ ব মকনা এ মবষদয় গদবষণা তত্ত্বাবিায়দকর প্রতযয়নপত্র 

জ. মপএইচমড অমভসন্দদভবর সনদের হাড বকমপ (০১ কমপ) ও 

সফেকমপ (মসমড) 

ঝ. হালনাগাে মপমডএস কমপ 

(সকল কাগজ অধ্যক্ষ কর্তবক সতযাময়ত হদত হদব) 

weÁwß Abyhvqx 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dshe@gmail

.com 
 

38.  চাকুভর হণত অব্যাহভত 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

 

ক) অব্যাহভতর তাভরখ উণেখ পূি ভক আণিেন ও অেণক্ষর অিােন  

পত্র 

খ) অন্য প্রভতষ্ঠাণন আণিেণনর জন্য িন্ত্রণালণের অনুিভতপত্র 

গ) নত্যন প্রভতষ্ঠাণনর ভনণোগ পত্র 

ঘ) প্রথি ভনণোগ (সংস্থাপন) ও পোেণনর (ভশক্ষা িন্ত্রণালে) কভপ। 

ঙ) সরকাভর চাকভরণত দ াগোণনর কভপ (আটি ভণকল ৪৭) 

চ) সরকাণরর দকান পাওনা দনই এই িণি ভ স্থানীে ভহসাি রক্ষণ 

কি ভকতভা কর্তভক না োিী প্রতযেন পত্র। 

ছ) বুভনোেী প্রভশক্ষণ িহণ কণর থাকণল পাওনা দনই িণি ভ নাণেি 

কর্তভক প্রেি প্রতযেনপত্র।  

জ) সংভিষ্ট কণলণজর অেক্ষ কর্তভক   

- তাঁর ভনকট সরকাণরর িা প্রভতষ্ঠাণনর দকান পাওনা নাই 

- তাঁর ভিরুণদ্ধ দকান ভিিাগীে িািলা দনই 

- চাকভর কালীন সিণে তাঁর চাকভরণত দকান ভিরভত ভছলনা। 

- ভতভন সরকাভর দকান িাসিিণন িসিাস কণরনভন।  

- তাঁর নাণি দকান দটভলণফান িরাদ্দ ভছলনা। 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে 
সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 
 

 

W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

http://www.dshe.gov.bd/
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- তাঁর ভিরুণদ্ধ দিতন ভনধ ভারণ ও আভথ ভক অভনেি সম্পভকভত দকান 

অভর্ট আপভি নাই। 

- চাকভরকালীন দকান প্রভশক্ষণ িহণ কণর থাকণল উহার শতভ পূরণ 

হণেণছ িণি ভ প্রতযেন। 

০২ (দুই) দসট কাগজপত্র জিা ভেণত হণি। 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 

39.  প্রকল্প দথণক রাজস্ব খাণত স্থানান্তর 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ক) আণিেন 

খ) ভনণোগ ও পোেণনর কভপ। 

গ) সরকাভর চাকুভরণত দ াগোণনর কভপ  

ঘ) ভিিাগীে আিরা দনই িণি ভ অেক্ষ/প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক প্রতযেণ 

ঙ) ভিজ্ঞাপণনর কভপ 

চ) সকল ভশক্ষাগত দ াগ্যতার সতযাভেত ফণটাকভপ 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

 

adtraining2.dsh

e@gmail.com 
 

 

40.  
ইউভজভস দফণলাভসণপর েরখাস্ত 

অিােন 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ ভেন, 

সহকারী পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 ভেন, 

িহাপভরচালক িণহােে- 3 

ভেন =১0 ভেন  

ক) আণিেন 

খ) পূরণকৃত ইউভজভসণফণলাসীণপর েরখাসত্ম  

গ) অেণক্ষর অিােনপত্র/গণিষণা  সুপারিাইজাণরর প্রতযেন 

ঘ) হালনাগাে ভপভর্এস কভপ। 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 
 

41.  

ভিভিন্ন োতা সংস্থার অথ ভােণন 

িাউভশ কি ভকতভাণের  প্রভশক্ষণ 

প্রোন 

 

মবজ্ঞমপ্ত অনুযায়ী 

ক) ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন।  

খ)  হালনাগাে মপমডএস কমপ 

 

 

------ 

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 
 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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42.  

ভিভিন্ন োতা সংস্থার অথ ভােণন 

িাউভশ কি ভকতভাণের দুণ ভাগ 

ব্যিস্থাপনা ভিষেক প্রভশক্ষণ প্রোন 

 

মবজ্ঞমপ্ত অনুযায়ী 

ক) ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন।  

খ)  হালনাগাে মপমডএস কমপ 

 

 

 

 

-------- 

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক 

মাসুে 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqm

asud 

@gmail.com 
 

43.    APA সাংক্রাত  কাজ মবজ্ঞমপ্ত অনুযায়ী 

  প্রণ াজয নে সমাোঃ আদনায়ারুল আউয়াল 

খান 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 3) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining3@g

mail.com 

 

 

অিযন্তরীন দসিাঃ 

ক্র. ন. দসিার নাি 
 †mev cÖ`v‡bi সদব বাচ্চ 

mgqmxgv 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  আদবেন ফরম  cÖvwß¯ ’vb 

 †mevi g~j¨ 

Ges cwi‡kva 

c×wZ 

শাখার নামসহ `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex ,রুম নম্বর, 

†Uwj‡dvb ও ইদমইল b¤̂i  

১ ২ 3 4 5 6 7 

1.  

রাজস্ব বাদজদের আওতাে িাউভশ 

কি ভকতভাণের শুদ্ধাচার/অভফস ও আভথ ভক 

ব্যিস্থাপনা/ICT ভিষেক প্রভশক্ষণ প্রোন/ 

ইদনাদভশন সাংক্রাত কাজ 

 

DaŸ©Zb KZ…©c‡ÿi 

wb‡ ©̀kbv অনু ােী 

ক) ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন।  

খ)  হালনাগাে মপমডএস কমপ 

 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK (cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dshe@gmail

.com 

সমাোঃ আদনায়ারুল আউয়াল খান 

mnKvix cwiPvjK (cÖwkÿY- 3) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining3@gmail.com 

2.  
   প্রকে সহােতাে িাউভশ কি ভকতভা- 

কি ভচারীণের ভিভিন্ন ভিষণে প্রভশক্ষণ প্রোন 

DaŸ©Zb KZ…©c‡ÿi 

wb‡ ©̀kbv অনু ােী 

ক) ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন।  

খ)  হালনাগাে মপমডএস কমপ 

 

প্রণ াজয নে 

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক মাসুে 

mnKvix cwiPvjK (cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

http://www.dshe.gov.bd/
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Mazharulhuqmasud 

@gmail.com 
 

3.  

িাউভশর কি ভকতভাণের নিণেভশক প্রভশক্ষণণ 

অংশ িহণনর অনুিভত প্রোণনর আণিেন 

অিােন 

DaŸ©Zb KZ…©c‡ÿi 

wb‡ ©̀kbv  অনু ােী 

ক) ভনধ ভাভরত ফণি ভ আণিেন।  

খ) অফার দলটার 

গ) ভিগত ০৫ িছণরর ভিণেশ ভ্রিন 

ঘ) হালনাগাে মপমডএস কমপ 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK (cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dshe@gmail

.com 
 

4.  
িন্ত্রণালেসহ ভিভিন্ন সংস্থা/ব্যভির চাভহত 

তথ্য ও উপাি প্রোন 

DaŸ©Zb KZ…©c‡ÿi 

wb‡ ©̀kbv  অনু ােী 

 

 

পত্র 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

www.dshe.gov.bd 

এ ফরমসমূহ সথদক সুমনমে বষ্ট 

ফরম ডাউনদলাড 

প্রণ াজয নে সমাহাম্মে মাজহারুল হক মাসুে 

mnKvix cwiPvjK (cÖwkÿY- 1) 

†dvb-9550667 

mazharulhuqmasud 

@gmail.com 
 

W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK (cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dshe@gmail

.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dshe.gov.bd/
http://www.dshe.gov.bd/
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প্রাভতষ্ঠাভনক দসিাঃ 

ক্র. ন. দসিার নাি 
 †mev cÖ`v‡bi 

সদব বাচ্চ mgqmxgv 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

আদবেন ফরম  

cÖvwß ’̄vb 

 †mevi g~j¨ 

Ges 

cwi‡kva 

c×wZ 

শাখার নামসহ `vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©vi c`ex ,রুম নম্বর, 

†Uwj‡dvb ও ইদমইল b¤^i  

১ ২ 3 4 5 6 7 

1.  আভথ ভক ক্ষিতা প্রোন 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ 

ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ 

ভেন, সহকারী 

পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 

ভেন, িহাপভরচালক 

িণহােে- 3 ভেন =১0 

ভেন  

ক) আণিেনপত্র 

খ) োভেত্ব িহণণর কভপ (আটি ভণকল-৪৭) 

গ) দজযষ্ঠতা তাভলকা  

 

প্রণ াজয নে 

প্রণ াজয নে W. ‡gvt bvRgyj Avnmvb 

gyiv` 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY- 2) 

†dvb-9586584 

adtraining2.dshe

@gmail.com 
 

2.  
দি-সরকাভর টিটিভসণত মবদদুযাতসাহী 

সেস্য িণনানেন 

র্াক—০১ ভেন, অভফস 

সহকারী ঊধ ভগািী-২ 

ভেন,  

গণিষণা কি ভকতভা-১ 

ভেন, সহকারী 

পভরচালক-1 ভেন, 

উপপভরচালক-১ ভেন , 

পভরচালক িণহােে-1 

ভেন, িহাপভরচালক 

িণহােে- 3 ভেন =১0 

ভেন  

ক) আণিেন ও প্রভতষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য 

 
প্রণ াজয নে 

প্রণ াজয নে ড. নীহার পারভীন 

mnKvix cwiPvjK 

(cÖwkÿY-4) 

কক্ষ নম্বর-610 

adtraining4.dshe

@gmail.com 
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 (ছ) ফাইন্যাি এন্ড প্রমকউরদমন্ট শাখা 

দসিা প্রোন প্রভতশ্রুভত 

নাগভরক দসিা 

 

২.১) নাগভরক দসিা 

ক্র. নং দসিার নাি দসিা প্রোন পদ্ধভত 

প্রণোজনীে কাগজপত্র 

এিং প্রাভিস্থান 

দসিার মূল্য এিং  

পভরণশাধ পদ্ধভত 

দসিা প্রোণনর সিেসীিা 

োভেত্বপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পেভি, দফান নম্বর ও ইণিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সরকামর-সবসরকামর মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদনর আমথ বক মবমি-

মবিান ও নীমতমালা-এর খসড়া প্রণয়ন, ব্যাখ্যা-

মবদিষণসহ অন্যান্য তথ্য প্রোন। 

 

তাৎক্ষমণক 

সাংমিó ডকুয়মন্ট,  

ফাইন্যাি এন্ড প্রমকউরদমন্ট 

উইাং 

 

প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

সমা জাহািীি আলম 

েহকািী পরিচালক-২ 

সেরলয়ফান: +৮৮-০২-২৪১০৫২১৬৫ 

ই-সমইল: 

Ad-f_p2@dshe.gov.bd 

2 সরকামর-সবসরকামর মশক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূদহর আমথ বক 

মবমি-মবিান এর ব্যাখ্যা-মবদিষণ এবাং বাদজে সাংক্রাত 

তথ্য প্রোন। 

 

তাৎক্ষমণক 

সাংমিó ডকুয়মন্ট,  

ফাইন্যাি এন্ড প্রমকউরদমন্ট 

উইাং 

 

প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

মরহউিীন আহমদ 

েহকািী পরিচালক-১, 

সেরলয়ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০২৮৯ 

ই-সমইল: 

  ad-f_p1@dshe.gov.bd 

   

 

২.২) প্রামতষ্ঠামনক সসবা 

 

ক্র.

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রামপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাি পদ্ধমত 

সসবা প্রোদনর সময়সীমা োময়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

( নাম,পেমব,দফান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ই-গভন বদমন্ট প্রমকউরদমন্ট (ই-মজমপ)-এ মনি বামরত প্যাদকদজর 

তথ্য প্রোন। 
ইদলকট্রমনক ফরম ও প্রচমলত মপমপআর 

এবাং মপমপএ 

ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং, 

মসমপটিইউ এবাং পমরকেনা 

কমমশদনর ওদয়বসাইে 

সরকার মনি বামরত মফ  

ব্যাাংদকর মাধ্যদম 

মপমপআর মনি বামরত ও ই-

মজমপ নীমতমালা অনুসাদর 

সমাছা: মুরশ যদা খাতুন 

েহকািী পরিচালক-৪ 

সেরলয়ফান: 

ই-সমইল: 

ad-f_p4@dshe.gov.bd 

2 অগ বানাইদজশন এডমমন ফর ই-গভন বদমন্ট প্রমকউরদমন্ট (ই-

মজমপ), মাউমশ।  ই-মজমপ সপাে বাল 

সাংমিó অমফদসর 

আদবেনপত্র এবাং 

আনুষমঙ্গক কাগজপত্র 

প্রদযাজয নয় 

 

07মেন 

mailto:Ad-f_p2@dshe.gov.bd
mailto:ad-f_p1@dshe.gov.bd
mailto:ad-f_p4@dshe.gov.bd
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৩ সামভ বস প্রমকউরদমন্ট (দেশীয় ও আতবজামতক পরামশ বক 

মনদয়াগ ) 

আগ্রহ ব্যক্তকরণ, মূল্যায়ন, আদলাচনার 

মাধ্যদম চুমক্ত প্রমক্রয়া সম্পােন 

ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং, 

মসমপটিইউ এবাং োতা 

সাংস্থার ওদয়বসাইে 

মপমপআর মনি বামরত ও 

োতা সাংস্থার গাইড 

লাইন অনুসাদর 

মপমপআর মনি বামরত 

সময়সীমা অনুসাদর 

৪ 
বারর্ মক ক্রয় পররকল্পনা (APP) তিরর। 

ই-মজমপ সপাে বাল ও মাউমশ’র 

ওদয়বসাইে 

সািারণ প্রশাসন শাখা 

এবাং মবমভন্ন উইাং সথদক 

প্রাপ্ত তদথ্যর মভমত্তদত 

প্রদযাজয নয় 

 

07 মেন 

৫ ই-গভন বদমন্ট প্রমকউরদমন্ট (ই-মজমপ)-এ মনি বামরত প্যাদকদজর 

তথ্য প্রোন। ইদলকট্রমনক ফরম ও প্রচমলত মপমপআর 

এবাং মপমপএ 

ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং, 

মসমপটিইউ এবাং পমরকেনা 

কমমশদনর ওদয়বসাইে 

সরকার মনি বামরত মফ  

ব্যাাংদকর মাধ্যদম 

মপমপআর মনি বামরত ও ই-

মজমপ নীমতমালা অনুসাদর 

সমা জাহািীি আলম 

েহকািী পরিচালক-২ 

সেরলয়ফান: +৮৮-০২-২৪১০৫২১৬৫ 

ই-সমইল: 

Ad-f_p2@dshe.gov.bd  

৬ সামভ বস প্রমকউরদমন্ট (দেশীয় ও আতবজামতক পরামশ বক 

মনদয়াগ ) 

আগ্রহ ব্যক্তকরণ, মূল্যায়ন, আদলাচনার 

মাধ্যদম চুমক্ত প্রমক্রয়া সম্পােন 

ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং, 

মসমপটিইউ এবাং োতা 

সাংস্থার ওদয়বসাইে 

মপমপআর মনি বামরত ও 

োতা সাংস্থার গাইড 

লাইন অনুসাদর 

মপমপআর মনি বামরত 

সময়সীমা অনুসাদর 

৭ সসমসপ এর আওতািীন মবমভন্ন উইাং এর ক্রয় বাদজদের আদলাদক কায বাদেশ প্রোন ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং, 

মাউমশর ওদয়বসাইে  

মপমপআর মনি বামরত ও 

োতা সাংস্থার গাইড 

লাইন অনুসাদর 

মপমপআর মনি বামরত 

সময়সীমা অনুসাদর 

৮ সসমসদপর আওতায় মশক্ষা অমডে অমিেপ্তর কর্তবক মাঠ 

পয বাদয়র প্রমতষ্ঠাসমূদহর অমডে আপমত্তর জবাব। 

মনি বামরত ছদক ব্রডশীে জবাব ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং 

প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

09 সসমসদপর IFR  প্রস্তুতকরণ প্রদযাজয নয় 

 

ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং 

প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

১0 সসমসদপর AFR এর জবাব প্রস্তুতকরণ প্রদযাজয নয় 

 

ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং 

প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

১1 
সবেিকারি রশক্ষা প্ররতষ্ঠায়নি ছাত্র-ছাত্রীয়দি রনকে সেয়ক 

আদা কৃত অয়ে যি ব্যবহাি েংক্রান্ত নীরতমালা েংক্রান্ত তথ্য 

প্রোন।    

তাৎক্ষমণক 
ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং 

প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

১2 
মাউরশি আওতার্ীন প্ররতষ্ঠানেমূয়হ অরডে রবষ ক কায বক্রদম 

তথ্য প্রোন। 

তাৎক্ষমণক 
ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং 

প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

১3 অমিেপ্তর অিীনস্থ প্রমতষ্ঠানসমূদহর রাজস্ব বাদজে প্রস্তুমত। মবমভন্ন অথ বননমতক সকাদড মবস্তামরত 

চামহোপত্র   

ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং, 

মাউমশর ওদয়বসাইে 

প্রদযাজয নয় 

 

কল সাকুবলার জামরর পর 

১৫ কম বমেবস 

মরহউিীন আহমদ 

েহকািী পরিচালক-১, 

সেরলয়ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০২৮৯ 

mailto:Ad-f_p2@dshe.gov.bd
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১4 অমিেপ্তর অিীনস্থ প্রমতষ্ঠানসমূদহর রাজস্ব বাদজদের অথ ব 

মাঠ পয বাদয়র প্রমতষ্ঠানসমূদহ ছাড়করণ। 

মবমভন্ন অথ বননমতক সকাদড মবস্তামরত 

চামহোপত্র 

ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং, 

মাউমশর ওদয়বসাইে  

প্রদযাজয নয় 

 

চামহোপত্র প্রামপ্তর পর 

চামহো ছক ও বরাদ্দ 

ছদক এমি করদত 25 

কম বমেবস। পরবতী 

Kvh©µ‡g ১৫ কম যরদবে। 

ই-সমইল: 

ad-f_p1@dshe.gov.bd 

১5 আইবাস ++, ফাইন্যাি ম্যানুয়াল, অযাকাউমন্টাং সফেওয়ার, 

বাদজটিাং সফেওয়ার সাংক্রাত তথ্য প্রোন। 

তাৎক্ষমণক  ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং 

প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

১6 ই-গভন বদমন্ট প্রমকউরদমন্ট (ই-মজমপ)-এ মনি বামরত প্যাদকদজর  

ও RFQ সাংক্রাত তথ্য প্রোন।  ইদলকট্রমনক ফরম ও প্রচমলত মপমপআর 

এবাং মপমপএ 

ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং, 

মসমপটিইউ এবাং পমরকেনা 

কমমশদনর ওদয়বসাইে 

সরকার মনি বামরত মফ  

ব্যাাংদকর মাধ্যদম 

মপমপআর মনি বামরত ও ই-

মজমপ নীমতমালা অনুসাদর 

17 মাউরশি আওতার্ীন প্ররতষ্ঠানেমূয়হ িযাে ও আইটি রবষ ক 

তথ্য প্রোন।  

তাৎক্ষমণক 
ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং 

প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

18 ক্রয়, আমথ বক ব্যবস্থাপনা ও অমডে মবষয়ক সদচতনতা বৃমদ্ধর 

লদক্ষয পমরেশ বন। 

তাৎক্ষমণক ফাইন্যাি এন্ড 

প্রমকউরদমন্ট উইাং 

প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

সকল কম বকতবা 

 

২.৩) অভযতরীণ সসবা 

 

১ অথ ব ও ক্রয় শাখাসহ সসমসপ এর আওতায় মবমভন্ন উইাং-এর 

খুচরা ক্রদয়র মবষদয় প্রশাসমনক অনুদমােদনর জন্য নমথ 

উপস্থাপন। 

সাংমিষ্ট উইাংদয়র মবল ভাউচারসমূহ 

প্রামপ্তর পর কর্তবপদক্ষর অনুদমােন 

সাদপদক্ষ 

প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

০৭ কম ব মেবস 
সমা জাহািীি আলম 

েহকািী পরিচালক-২ 

সেরলয়ফান: +৮৮-০২-২৪১০৫২১৬৫ 

ই-সমইল: 

Ad-f_p2@dshe.gov.bd 

2 অথ ব ও ক্রয় শাখাসহ সসমসপ এর আওতায় মবমভন্ন উইাং-এর 

মবল ভাউচারসমূহ যাচাই-বাছাইকরণ, মতামতসহ নমথ 

উপস্থাপন ও মবল ভাউচারসমূহ এমজ অমফদস সপ্ররদণর মবষদয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

সাংমিষ্ট উইাংদয়র মবল ভাউচারসমূহ 

প্রামপ্তর পর কর্তবপদক্ষর অনুদমােন 

সাদপদক্ষ 
প্রদযাজয নয় 

 

প্রদযাজয নয় 

 

০৭ কম ব মেবস 
মরহউিীন আহমদ 

েহকািী পরিচালক-১, 

সেরলয়ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০২৮৯ 

ই-সমইল: 

ad-f_p1@dshe.gov.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ad-f_p1@dshe.gov.bd
mailto:Ad-f_p2@dshe.gov.bd
mailto:ad-f_p1@dshe.gov.bd
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(জ) পভরকল্পনা ও উন্নেন শাখা 

পভরকল্পনা ও উন্নেন শাখা 

প্রাভতষ্ঠাভনক দসিা 

ক্র.ন. দসিার নাি দসিা প্রোণন সণি ভার্চ্ সিেসীিা প্রণোজনীে কাগজপত্র প্রণোজনীে 

কাগজপত্র/ আণিেন 

ফরি প্রাভিস্থান 

দসিামূল্য এিং 

পভরণশাধ 

পদ্ধভত 

শাখার নািসহ োভেত্বপ্রাি কি ভকতভা 

পেিী, রুি নম্বর, অভফভসোল 

দটভলণফান ও ই-দিইল 

1 2 6 4 3 5 7 

1  উন্নেন প্রকণল্পর িাভষ ভক উন্নেন কি ভসূভচ 

(ADP) প্রণেন  

• ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িােভিক ও  

উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাণগর চাভহোর 

দপ্রভক্ষণত উন্নেন প্রকল্প দথণক তথ্য 

সংিহপূি ভক ভশক্ষা িন্ত্রণালণে দপ্ররণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

(ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাগ কর্তভক 

ভনধ ভাভরত সিেসসীিা।) 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িােভিক 

ও  উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ কর্তভক 

দপ্রভরত ভনধ ভাভরত ছক  

 

 

 

 

 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

2 ০

২ 

উন্নেন প্রকণল্পর সংণশাভধত িাভষ ভক 

উন্নেন কি ভসূভচ (RADP) প্রণেন 

• ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িােভিক ও  

উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাণগর চাভহোর 

দপ্রভক্ষণত উন্নেন প্রকল্প দথণক তথ্য 

সংিহপূি ভক ভশক্ষা িন্ত্রণালণে দপ্ররণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 (ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাগ কর্তভক 

ভনধ ভাভরত সিেসসীিা।) 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িােভিক 

ও  উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ কর্তভক 

দপ্রভরত ভনধ ভাভরত ছক  

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

 

mailto:tahuratapu@yahoo.com
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3 ০

৩ 

িেণিোেী িাণজট (MTBF) প্রণেন 

• ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িােভিক ও  

উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাণগর চাভহোর 

দপ্রভক্ষণত উন্নেন প্রকল্প দথণক তথ্য 

সংিহপূি ভক ভশক্ষা িন্ত্রণালণে দপ্ররণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 (ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাগ কর্তভক 

ভনধ ভাভরত সিেসসীিা।) 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িােভিক 

ও  উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ কর্তভক 

দপ্রভরত ভনধ ভাভরত ছক  

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

4 ০

৪ 

নিণেভশক সাহায্যপুষ্ট প্রকণল্পর 

ADP/RADP িরাদ্দ প্রাক্কলন 

ভনধ ভারণণর সহােতা প্রোন 

• ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িােভিক ও  

উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাণগর চাভহোর 

দপ্রভক্ষণত উন্নেন প্রকল্প দথণক তথ্য 

সংিহপূি ভক ভশক্ষা িন্ত্রণালণে দপ্ররণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 (ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাগ কর্তভক 

ভনধ ভাভরত সিেসসীিা।)  

ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িােভিক 

ও  উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ কর্তভক 

দপ্রভরত ভনধ ভাভরত ছক  

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

5 ০

৫ 

উন্নেন প্রকণল্পর অথ ভছাড়করণ 

• ADP/ RADP-দত প্রাি িরাদ্দ 

সাণপণক্ষ প্রকল্প পভরচালণকর 

চাভহোর দপ্রভক্ষণত অথ ভছাড়করণ 

প্রস্তাি ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িাউভশ 

ভিিাণগ দপ্ররণ 

িহাপভরচালণকর অনুণিােন সাণপণক্ষ 1/2 

কি ভভেিণসর িণে।  

অথ ভছাড় ভিষেক ভনধ ভাভরত 

ছণক প্রকল্প কা ভালে দথণক 

প্রাি প্রস্তাি  

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 
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কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

6 ০

৬ 

iBAS++ (Integrated 

Budget Accounting 

System) এর িাণজট িভর্উণল 

অথ ভননভতক দকার্ অনু ােী উন্নেন 

প্রকণল্পর ADP/RADP/ MTBF 

িাণজট এভিকরণ 

• ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িােভিক ও  

উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাণগর 

ভনণেশ ভনা/চাভহোর দপ্রভক্ষণত উন্নেন 

প্রকল্প দথণক তথ্য সংিহপূি ভক 

iBAS++ এ এভিকরণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৭ কি ভভেিস 

 (ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাগ কর্তভক 

ভনধ ভাভরত সিেসসীিা।)  

ভশক্ষা িন্ত্রণালে প্রেি ভসভলং 

এিং দস দিাতাণিক প্রকল্প 

কা ভালে হণত সংগৃহীত তথ্য 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

7 ০

৭ 

iBAS++ এর িাণজট িভর্উণল 

অথ ভননভতক দকার্ অনু ােী উন্নেন 

প্রকণল্পর িাণজট ভিিাজন, অথ ভছাড় এিং 

অথ ভভিতরণ এভিকরণ 

• প্রকল্প পভরচালণকর চাভহোর 

দপ্রভক্ষণত সংভিষ্ট কি ভকতভা কর্তভক 

iBAS++  এ িাণজট এভিপূি ভক 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণের অনুণিােনক্রণি 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৬ কি ভভেিস 

 (ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাগ কর্তভক 

ভনধ ভাভরত সিেসসীিা।) 

প্রকল্প পভরচালক দপ্রভরত 

চাভহো পত্র। 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

8 ০

৮ 

ভিভিন্ন সিণে ভশক্ষা িন্ত্রণালে, লাভনং 

কভিশন, ইআরভর্, প্রধানিন্ত্রীর কা ভালে 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 (ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাগ কর্তভক 

প্রকল্প কা ভালে ও সংভিষ্ট 

দর্ে-এর সংরভক্ষত নভথ-পত্র  

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 
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ইতযাভে সংস্থা কর্তভক চাভহত উন্নেন 

প্রকণল্পর আভথ ভক ও িাস্তি অিগভত তথ্য 

দপ্ররণ 

• চাভহো দিাতাণিক তথ্যাভে 

প্রস্তুতপূি ভক সংভিষ্ট েিণর দপ্ররণ 

ভনধ ভাভরত সিেসসীিা।) (পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

9 ০

৯ 

উন্নেন প্রকল্পসমূণহর িভন্ত্রপভরষে 

ভিিাণগর িাভসক প্রভতণিেন দপ্ররণ 

• উন্নেন প্রকল্প দথণক ভনধ ভাভরত ছণক 

তথ্য সংিহপূি ভক ভশক্ষা িন্ত্রণালণে 

িাউভশ ভিিাণগ দপ্ররণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 (ভশক্ষা িন্ত্রণালে কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিেসসীিা।)  

প্রকল্প কা ভালে  প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

10 ১

০ 

IMED-05/2001  প্রভতণিেন দপ্ররণ 

(িাস ভিভিক) 

• উন্নেন প্রকল্প দথণক ভনধ ভাভরত ছণক 

তথ্য সংিহপূি ভক ভশক্ষা 

িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাগ, 

IMED, পভরকল্পনা কভিশণন 

দপ্ররণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 

(প্রভত চলভত িাণসর 1ি কি ভভেিণস) 

প্রকল্প কা ভালে  প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

mailto:b.sabina@yahoo.com
mailto:tahuratapu@yahoo.com
mailto:b.sabina@yahoo.com
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গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

11 ১

১ 

IMED-03  প্রভতণিেন দপ্ররণ 

(নত্রিাভসক) 

• উন্নেন প্রকল্প দথণক ভনধ ভাভরত ছণক 

তথ্য সংিহপূি ভক ভশক্ষা 

িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাগ, 

IMED, পভরকল্পনা কভিশণন 

দপ্ররণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 

[জুলাই-দসণেম্বর, অণক্টাির-ভর্ণসম্বর, 

জানুোভর-িাচ ভ এিং এভপ্রল-জুন (িাণসর 1ি 

কি ভভেিণস)] 

প্রকল্প কা ভালে  প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

 

12 ১
২ 

উন্নেন প্রকণল্পর কি ভপভরকল্পনা িাভসক 

অিগভত প্রভতণিেন (িাস ভিভিক) 

• উন্নেন প্রকল্প দথণক ভনধ ভাভরত ছণক 

তথ্য সংিহপূি ভক ভশক্ষা 

িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাণগ দপ্ররণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 

(প্রভত চলভত িাণসর 1ি কি ভভেিণস) 

প্রকল্প কা ভালে  প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

13 ১
৩ 

উন্নেন প্রকণল্পর িাভসক অিগভতর 

সংভক্ষি প্রভতণিেন (িাস ভিভিক) 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 

প্রকল্প কা ভালে  প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

mailto:tahuratapu@yahoo.com
mailto:b.sabina@yahoo.com
mailto:tahuratapu@yahoo.com
mailto:b.sabina@yahoo.com
mailto:tahuratapu@yahoo.com
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• উন্নেন প্রকল্প দথণক ভনধ ভাভরত ছণক 

তথ্য সংিহপূি ভক ভশক্ষা 

িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাণগ দপ্ররণ 

প্রভত চলভত িাণসর 1ি কি ভভেিণস (পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

14 ১

৪ 

এভর্ভপভুি প্রকণল্পর ক্রে সংক্রান্ত তথ্য 

দপ্ররণ (িাস ভিভিক) 

• উন্নেন প্রকল্প দথণক ভনধ ভাভরত ছণক 

তথ্য সংিহপূি ভক ভশক্ষা 

িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাণগ দপ্ররণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 (প্রভত চলভত িাণসর 1ি কি ভভেিণস) 

প্রকল্প কা ভালে  প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

15 ১
5 

এভর্ভি সাহায্যপুষ্ট চলিান প্রকণল্পর তথ্য 

দপ্ররণ (িাস ভিভিক) 

• উন্নেন প্রকল্প দথণক ভনধ ভাভরত ছণক 

তথ্য সংিহপূি ভক ভশক্ষা 

িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাণগ 

•  দপ্ররণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 (প্রভত চলভত িাণসর 1ি কি ভভেিণস) 

প্রকল্প কা ভালে  প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

mailto:b.sabina@yahoo.com
mailto:tahuratapu@yahoo.com
mailto:b.sabina@yahoo.com
mailto:tahuratapu@yahoo.com
mailto:b.sabina@yahoo.com
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গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

16 ১
6 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণের এভর্ভপ প ভাণলাচনা 

সিার কা ভভিিরণীর আণলাণক অিগভত 

তথ্য দপ্ররণ 

• ভসদ্ধাণন্তর আণলাণক উন্নেন 

প্রকল্পসমূহ এিং িাউভশ কর্তভক 

িাস্তিাভেত অিগভত তথ্য দপ্ররণ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 

(ভশক্ষা িন্ত্রণালণের িাউভশ ভিিাগ কর্তভক 

ভনধ ভাভরত সিেসীিা) 

উন্নেন প্রকল্পসমূহ  

ও  

িাউভশ’র  

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

 

17 ১
7 

িাউভশ’র আওতাধীন উন্নেন প্রকণল্পর 

আভথ ভক ও িাস্তি অিগভত প ভাণলাচনা 

লণক্ষয িাভসক এভর্ভপ প ভাণলাচনা সিা 

• সংভিষ্টণের সিন্বণে িাভসক এভর্ভপ 

প ভাণলাচনা সিার আণোজন 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 (িাণসর 3ে/4থ ভ সিাণহর দ  দকাণনা 

কি ভভেিণস) 

উন্নেন প্রকল্পসমূহ  

ও  

িাউভশ’র  

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

18 1
8 

িাউভশ অভধেিণরর িহাপভরচালক, 

অন্যান্য পভরচালকসহ পভরচালক (পভরঃ 

প্রকল্প দথণক তথ্যাভে প্রাভির পর ৫ কি ভভেিস 

 (ভনণে ভশনা দিাতাণিক) 

চাভহো দিাতাণিক  প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সামবনা সবগম 

সহকারী পভরচালক-1 

mailto:tahuratapu@yahoo.com
mailto:b.sabina@yahoo.com
mailto:tahuratapu@yahoo.com
mailto:b.sabina@yahoo.com
mailto:tahuratapu@yahoo.com
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ও উন্নঃ)-এর ভনণে ভশক্রণি তথ্যাভে 

সরিরাহ/োভেত্ব পালন  

• ভনণে ভশনা দিাতাণিক 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -625 

দফান-02-9557934 

b.sabina@yahoo.com 

 

কাজী তহুিা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-৬  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

tahuratapu@yahoo.com  

 

19  ভর্ভপভপ প্রণেন  

• ভনধ ভাভরত ছণক উন্নেন প্রকল্প 

প্রস্তাি (ভর্ভপভপ) প্রণেন ও 

িন্ত্রণালণে দপ্ররণ । 

কিপণক্ষ ৬ িাস 

১. ভশক্ষা প্রণকৌশল অভধেির দথণক ড্রভেং, 

ভর্জাইন, প্রাক্কলন ও িাঠ প ভাে দথণক তথ্য 

সরিরাহ – ৪ িাস 

২. সহকারী পভরচালক ও গণিষণা কি ভকতভা– 

৩০ভেন 

৩. উপপভরচালক – ১৫ ভেন  

৪. পভরচালক (পভর. ও উন্ন.) – ১০ ভেন 

৫. িহাপভরচালক – ৫ ভেন 

১. ভশক্ষা প্রণকৌশল অভধেির 

দথণক প্রাি ড্রভেং, ভর্জাইন, 

প্রাক্কলন ও িাঠ প ভাে দথণক 

তথ্য 

২. ই.এি.আই.এস, িাউভশ 

দথণক ভশক্ষা প্রভতষ্ঠাণনর 

তথ্য 

৩. ব্যানণিইস দথণক ভশক্ষা 

প্রভতষ্ঠাণনর তথ্য 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.com 
 

 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 

ও  

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 

 
খ) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

mailto:b.sabina@yahoo.com
mailto:tahuratapu@yahoo.com
mailto:dil_afroz77@yahoo.com
mailto:fokrul8105@gmail.com
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রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

 

 

 

গ) দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

 (পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.com 

 
সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 
 

20  আরভর্ভপভপ প্রণেন 

• প্রকল্প দথণক প্রাি আরভর্ভপভপ 

 াচাই-িাছাইপূি ভক নভথণত 

দিাট ০৭ কভিভেিস  

গিণষণা কভিকভতা- ০২ ভেন 

সহ: পভরচালক-০২ভেন 

প্রকল্প দথণক প্রাি 

আরভর্ভপভপ 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

mailto:ahammad.mu@gmail.com
mailto:kona34bcs@gmail.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:adplanningdshe@gmail.com
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উপস্থাপন, ভশক্ষা িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ ও অনুণিােন 

প্রভক্রোকরণ। 

উপপভরচালক-০১ভেন 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.com 

 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 

ও  

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 

 

 

 
 

 

খ) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

mailto:ahammad.mu@gmail.com
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(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

গ) দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

 (পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.com 

 

সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 

 

 

 
 

21  টিএভপভপ প্রণেন 

• পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং-এর 

ভনণে ভশনা দিাতাণিক ভনধ ভাভরত 

ছণক কাভরগরী সহােতা প্রকল্প 

প্রস্তাি (টিএভপভপ) প্রণেন, 

নভথণত উপস্থাপন, িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ এিং অনুণিােণনর 

প্রভক্রোকরণ। 

কিপণক্ষ ০৩ িাস  

ভফভসভিভল স্টাভর্ ও অন্যান্য কা ভক্রি  ০২ 

িাস 

গণিষণা কি ভকতভা- ১৫ভেন 

সহ: পভরচালক-১৫ভেন 

উপপভরচালক-১০ভেন 

পভরচালক-০৫ ভেন 

িহাপভরচালক-০৫ভেন 

 

১.  ভশক্ষা িন্ত্রণালণে 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা 

ভিিাগ হণত িাউভশ 

অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

২.  ই.এি.আই.এস, িাউভশ 

দথণক ভশক্ষা প্রভতষ্ঠাণনর 

তথ্য 

৩. ব্যানণিইস দথণক ভশক্ষা 

প্রভতষ্ঠাণনর তথ্য 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.com 
 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 
ও 

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

mailto:adplanningdshe@gmail.com
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(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 

  
22  আরটিএভপভপ প্রণেন 

• পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং-এর 

ভনণে ভশনা দিাতাণিক ভনধ ভাভরত 

ছণক সংণশাভধত কাভরগরী 

সহােতা প্রকল্প প্রস্তাি 

(আরটিএভপভপ) প্রণেন, 

নভথণত উপস্থাপন, িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ এিং অনুণিােণনর 

প্রভক্রোকরণ। 

গিণষণা কভিকভতা- ৩ভেন 

সহ: পভরচালক-৩ ভেন 

উপপভরচালক- ১ ভেন 

পভরচালক- ১ ভেন 

িহাপভরচালক- ১ ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি।  

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.com 
 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 
ও 

 

 

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 

  
23  এভর্ভি, ভিশ্বব্যাংকসহ ভিভিন্ন োতা 

সংস্থার ভিশণনর সাণথ দ াগাণ াগ 

রক্ষা/চুভি 

• এভর্ভি, ভিশ্বব্যাংকসহ ভিভিন্ন 

োতা সংস্থা দথণক পত্র প্রাভির 

পর ভিষোনুসাণর জিাি 

প্রস্তুতকরণ, নভথণত উপস্থাপন 

এিং উর্ধ্ভতন কর্তভপণক্ষর 

িােণি  থা থ ব্যিস্থা িহণ। 

গিণষণা কভিকভতা- ৩ভেন 

সহ: পভরচালক-০২ভেন 

উপপভরচালক-০১ভেন 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.com 
 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  
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(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 
ও 

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 

  
24  নত্যন প্রকণল্পর ভরণপাট ভ প্রণেন 

• নত্যন অনুণিাভেত প্রকণল্পর 

িাস্তিােন কা ভক্রি শুরু করার 

লণক্ষয ভিভিন্ন প্রভতণিেন 

প্রণেন, ভিভিন্ন ভচঠিপত্র নতরী 

করা, নভথণত উপস্থাপন এিং 

সংভিষ্ট েিণর দপ্ররণ। 

গিণষণা কভিকভতা- ৩ভেন 

সহ: পভরচালক-০২ভেন 

উপপভরচালক-০১ভেন 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে  

ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.com 

 

 

 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 
ও 

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.

com 
 

খ) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  
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(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 
 

 

 

গ) দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.co

m 

 
ভিকল্প কি ভকতভা- 

সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 

 
 

mailto:ahammad.mu@gmail.com
mailto:kona34bcs@gmail.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:adplanningdshe@gmail.com
mailto:adplanningdshe@gmail.com
mailto:azimkabir86@gmail.com
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25  নত্যন প্রকল্প িহণণ সম্ভাব্যতা  াচাই এিং 

প্রকল্প িহণণর লণক্ষয কা ভক্রি িহণ 

• নত্যন নত্যন প্রকল্প িহণণর 

দক্ষণত্র তথ্য-উপাি  াচাই-

িাছাইপূি ভক প্রকল্প িহণণর 

দ ৌভিকতা, মূল উণদ্দে, মূল 

কা ভক্রি ইতযাভে ভনরূপণ করা 

এিং দস দপ্রভক্ষণত উন্নেন 

প্রকল্প প্রস্তাি প্রণেন করা, 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে দপ্ররণ ও 

অনুণিােন প্রভক্রোকরণ। 

গিণষণা কভিকভতা- ১৫ভেন 

সহ: পভরচালক-১০ভেন 

উপপভরচালক-০২ভেন 

পভরচালক-০২ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.co

m 

 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 
ও 

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.

com 
 

খ) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

mailto:dil_afroz77@yahoo.com
mailto:dil_afroz77@yahoo.com
mailto:ahammad.mu@gmail.com
mailto:kona34bcs@gmail.com
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ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

গ) দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.co

m 

 
ভিকল্প কি ভকতভা- 

সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 

 

 
 

26  ভশক্ষার িাণনান্নেণন প্রকল্প িহণণর সাণথ 

সম্পিৃকরণণর লণক্ষয ভিভিন্ন োতা 

সংস্থার সাণথ দ াগাণ াগ 

• প্রকল্প িহণণর সাণথ ভশক্ষার 

িাণনান্নেণন ভিভিন্ন োতা 

সংস্থার সাণথ দ াগাণ াগ রক্ষা 

করা এিং চাভহত তথ্যাভের 

জিাি প্রস্তুতপূি ভক নভথণত 

উপস্থাপন। 

গিণষণা কভিকভতা- ০৩ভেন 

সহ: পভরচালক-০২ভেন 

উপপভরচালক-০১ভেন 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.co

m 

 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:adplanningdshe@gmail.com
mailto:adplanningdshe@gmail.com
mailto:dil_afroz77@yahoo.com
mailto:dil_afroz77@yahoo.com
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fokrul8105@gmail.com 

 
ও  

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 

 
 

খ) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

গ) দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.co

m 

mailto:fokrul8105@gmail.com
mailto:ahammad.mu@gmail.com
mailto:kona34bcs@gmail.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:adplanningdshe@gmail.com
mailto:adplanningdshe@gmail.com
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ভিকল্প কি ভকতভা- 

সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 
 

27  প্রাথভিক উন্নেন প্রকল্প প্রস্তাি 

(ভপভর্ভপভপ) প্রণেন ও প্রভক্রোকরণ 

• উন্নেন প্রকল্প প্রণেণনর লণক্ষয 

প্রাথভিক উন্নেন প্রকল্প প্রস্তাি 

প্রণেন, নভথণত উপস্থাপন 

এিং নত্যন উন্নেন প্রকল্প 

িহণণর লণক্ষয কর্তভপণক্ষর 

িতািত ও ভসদ্ধান্ত প্রাভির 

জন্য দপ্ররণ। ভসদ্ধান্ত প্রাভির 

পর নত্যন প্রকল্প িহণ। 

গিণষণা কভিকভতা- ০৭ভেন 

সহ: পভরচালক-০৫ভেন 

উপপভরচালক-০১ভেন 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.com 
 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 

 
ও  

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 

 
 

খ) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

mailto:fokrul8105@gmail.com
mailto:ahammad.mu@gmail.com
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ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

গ) দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.com 

 

ভিকল্প কি ভকতভা-  

সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 

 
 

28  কাভরগরী সহােতা প্রকল্প িাস্তিােন 

• পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং-এর 

ভনণে ভশনা দিাতাণিক কাভরগরী 

সহােতা প্রকল্প িাস্তিােন 

এিং এতেসংক্রান্ত ভিভিন্ন 

প্রভতণিেন প্রণেন, নভথণত 

উপস্থাপন এিং প্রভক্রোকরণ। 

 

গিণষণা কভিকভতা- ০৭ভেন 

সহ: পভরচালক-০৫ভেন 

উপপভরচালক-০১ভেন 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.co

m 

 

mailto:kona34bcs@gmail.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:dil_afroz77@yahoo.com
mailto:dil_afroz77@yahoo.com
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সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 

 
ও  

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 
 

 

খ) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

গ) দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

mailto:fokrul8105@gmail.com
mailto:ahammad.mu@gmail.com
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(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.com 

 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 
 

29  জাতীে ভশক্ষক ভশক্ষা কাউভন্সল 

(এনটিইভস) এর দর্ে অভফসার ভহণসণি 

োভেত্ব পালন 

• িহাপভরচালক, িাউভশ 

িণহােে এনটিইভস’র সেস্য-

সভচি। এনটিইভস’র কা ভক্রি 

িাস্তিােণন সহােতা প্রোণনর 

জন্য োভেত্ব প্রাি কি ভকতভা 

ভহণসণি োভেত্ব পালন। 

গিণষণা কভিকভতা- ০২ভেন 

সহ: পভরচালক-০১ভেন 

উপপভরচালক-০১ভেন 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.com 

 

 

 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 

ও  

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 

 

30  ভিভিন্ন েির দথণক প্রাি ভচঠিপত্র 

• ভিভিন্ন েির দথণক প্রাি 

গিণষণা কভিকভতা- ০১ভেন 

সহ: পভরচালক-০১ভেন 

উপপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

mailto:fokrul8105@gmail.com
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ভচঠিপণত্রর জিাি নতরী করা 

এিং নভথণত উপস্থাপন ও 

ভশক্ষা িন্ত্রণালেসহ ভিভিন্ন 

েিণর দপ্ররণ। 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.com 

 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 

ও  

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 

 

 

 

 

খ) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

mailto:fokrul8105@gmail.com
mailto:ahammad.mu@gmail.com
mailto:kona34bcs@gmail.com
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রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

গ) দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.com 

 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 

 
 

 

31  চলিান প্রকল্পসমূণহর ভিভিন্ন পত্র 

িন্ত্রণালণে দপ্ররণ 

 

পভরচালক িণহােণের ভনণে ভশনা 

দিাতাণিক প্রকল্পসমূণহর ভিভিন্ন পত্র 

িন্ত্রণালণে দপ্ররণণর জন্য নভথণত 

উপস্থাপন এিং পরিতী কা ভক্রি িহণ  

গিণষণা কভিকভতা- ০১ভেন 

সহ: পভরচালক-০১ভেন 

উপপভরচালক-০১ভেন 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.com 
 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 

ও  

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:fokrul8105@gmail.com
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রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 
 

খ) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

গ) দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.com 

 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 

mailto:ahammad.mu@gmail.com
mailto:kona34bcs@gmail.com
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32  উর্ধ্ভতন কর্তভপণক্ষর ভনণে ভশনা দিাতাণিক 

ভশক্ষা খাণতর উন্নেণনর লণক্ষয UN 

এর ভিভিন্ন সংস্থাসহ INGO/NGO 

সমূণহর সাণথ দ াগাণ াগ/প্রস্তাি 

প্রভক্রোকরণ, িতািত প্রোন ও  থা থ 

ব্যিস্থািহণ  

গিণষণা কভিকভতা- ০৪ভেন 

সহ: পভরচালক-০৩ভেন 

উপপভরচালক-০১ভেন 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) রদল আফয়িাজ রবনয়ত আরছি 

সহকারী পভরচালক-২ 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

রুি নম্বর -62৭  

দফান: ৯৫৬১০৭২ 

dil_afroz77@yahoo.com 

 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 

ও  

অমপ বতা ির  

গণিষণা কি ভকতভা-১  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62০ 

arpitamoon.moon@gmial.com 

 

খ) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

mailto:fokrul8105@gmail.com
mailto:arpitamoon.moon@gmial.com
mailto:ahammad.mu@gmail.com
mailto:kona34bcs@gmail.com
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(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 
 

 

গ) দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.com 

 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 

 
 

33  এসভর্ভজ, জাতীে ভশক্ষা নীভত, 

পঞ্চিাভষ ভক পভরকল্পনা ও অন্যান্য 

পভলভস সংক্রান্ত কি ভপভরকল্পনা/কা ভাভে 

িন্ত্রণালণে দপ্ররণ 

 

পণত্রর ভনণে ভভশত সিণে িণে তথ্য/জিাি 

প্রোন (সরাসভর /ই –নভথণত)  

িন্ত্রণারে/পভরকল্পনা 

কভিশন/প্রধান িন্ত্রীর 

কা ভালে ভকংিা অন্যান্য 

সংস্থার দপ্রভরত 

পত্র/দটম্পণলট/ই-পত্র 

প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

ক) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

mailto:ahammad.mu@gmail.com
mailto:kona34bcs@gmail.com
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(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

খ) দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

 (পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.com 

 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 

 

 

 
34  ভশক্ষা িন্ত্রণালে/ িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা 

ভিিাগ/ ভিভিন্ন সরকাভর সংস্থার জাতীে 

প ভাণের নীভতিালার উপর িতািত 

প্রস্তুত কণর িন্ত্রণালণে দপ্ররণ 

পণত্রর ভনণে ভভশত সিণে িণে তথ্য/জিাি 

প্রোন (সরাসভর /ই –নভথণত) 

সংভিষ্ট নীভতিালা এিং 

পত্র/ই-পত্র 

প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

ক) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:adplanningdshe@gmail.com
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(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 
 

 
35  ভশক্ষা সংভেষ্ট জাতীে নীভতিালা 

/পভরকল্পনা প্রনেণণ অভধেিণরর  ইনপুট 

প্রস্স্তস্তুত কণর িন্ত্রণালণে দপ্ররণ 

পণত্রর ভনণে ভভশত সিণে িণে তথ্য/জিাি 

প্রোন (সরাসভর /ই –নভথণত) 

সংভিষ্ট  খসড়া ডুকুিণন্ট 

এিং পত্র/ই-পত্র 

প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

ক) মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 

 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

 

 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 
36  িহান জাতীে সংসণে িহািান্য রাষ্ট্রপভত 

ও িাননীে প্রধানিন্ত্রী এর িাষণ  

অতীি জরুরী (সণি ভার্চ্ ০১ কা ভভেিস) এইচআরএি ইউভনট দথণক 

প্রাি দিৌভখক ও ভলভখত 

প্রণের তাভলকা 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে মমনহাজউদ্দীন আহম্মে  

সহকারী পভরচালক-3  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

ahammad.mu@gmail.com 
 

সিাকোনা কণা 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-3 
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(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -626 

kona34bcs@gmail.com 
ও 

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

37 2

1 

িহান জাতীে সংসণে িাননীে 

প্রধানিন্ত্রী ও ভশক্ষািন্ত্রী এর দিৌভখক ও 

ভলভখত প্রণে িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা 

অভধেিণরর পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং 

সংভিষ্ট প্রণের উির দপ্ররণ  

অতীি জরুরী (সণি ভার্চ্ ০১ কা ভভেিস)  এইচআরএি ইউভনট দথণক 

প্রাি দিৌভখক ও ভলভখত 

প্রণের তাভলকা  

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.co

m 

 
ভিকল্প কি ভকতভা- 

সমাোঃ আমজম কবীর 

গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 

 
38 2

2 

পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং সংভিষ্ট  

িাভষ ভক কি ভসম্পােন চুভি এর লক্ষযিাত্রা  

সংক্রান্ত কা ভাভে ও অিগভতর তথ্য 

দপ্ররণ 

পত্র প্রাভির ০৫ কা ভভেিস এর িণে  িাভষ ভক কি ভসম্পােন চুভি প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে দিা. শাণহে শাহান 

সহকারী পভরচালক-5  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -62২ 

সফান: ৪১০৫০৬২৩ 

adplanningdshe@gmail.co

m 

 
ভিকল্প কি ভকতভা- 

সমাোঃ আমজম কবীর 

mailto:adplanningdshe@gmail.com
mailto:adplanningdshe@gmail.com
mailto:adplanningdshe@gmail.com
mailto:adplanningdshe@gmail.com
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গণিষণা কি ভকতভা-৫  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -629 

azimkabir86@gmail.com 

 

 
 

 

 

পভরকল্পনা ও উন্নেন ( প্রণকৌশল দসল) 

 
 

ক্র.ন. 

দসিার নাি দসিা প্রোণন সণি ভার্চ্ সিেসীিা প্রণোজনীে কাগজপত্র প্রণোজনীে 

কাগজপত্র/ আণিেন 

ফরি প্রাভিস্থান 

দসিামূল্য এিং 

পভরণশাধ 

পদ্ধভত 

শাখার নািসহ োভেত্বপ্রাি কি ভকতভা 

পেিী, রুি নম্বর, অভফভসোল 

দটভলণফান ও ই-দিইল 

1 2 6 4 3 5 7 

39  ভর্ভপভপ প্রণেন (ভনি ভাণধিী) 

• ভনধ ভাভরত ছণক উন্নেন প্রকল্প 

প্রস্তাি (ভর্ভপভপ) প্রণেন ও 

িন্ত্রণালণে দপ্ররণ । 

কিপণক্ষ ৬ িাস 

১. ভশক্ষা প্রণকৌশল অভধেির দথণক ড্রভেং, 

ভর্জাইন, প্রাক্কলন ও িাঠ প ভাে দথণক তথ্য 

সরিরাহ – ৪ িাস 

২. গণিষণা কি ভকতভা ও উপপভরচালক 

(প্রণকৌশল) – ৩০-৪৫ ভেন  

৩. পভরচালক (পভর. ও উন্ন.) – ১০ ভেন 

৪. িহাপভরচালক – ৫ ভেন 

১. ভশক্ষা প্রণকৌশল অভধেির 

দথণক প্রাি ড্রভেং, ভর্জাইন, 

প্রাক্কলন ও িাঠ প ভাে দথণক 

তথ্য 

২. ই.এি.আই.এস, িাউভশ 

দথণক ভশক্ষা প্রভতষ্ঠাণনর 

তথ্য 

৩. ব্যানণিইস দথণক ভশক্ষা 

প্রভতষ্ঠাণনর তথ্য 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক) মুহোঃ খাদলকুজ্জামান 

উপপভরচালক (প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – ৬১৯ 

দফান-41050293 

Khaleque761965@gamil.c

om 

 
দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.co

m 
 

খ) সমাোঃ আব্দুল খাদলক 

সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.

mailto:Khaleque761965@gamil.com
mailto:Khaleque761965@gamil.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
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com 
 

মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 

 
40  আরভর্ভপভপ প্রণেন ( ভনি ভাণধিী )  

• প্রকল্প দথণক প্রাি আরভর্ভপভপ 

 াচাই-িাছাইপূি ভক নভথণত 

উপস্থাপন, ভশক্ষা িন্ত্রণালণে 

দপ্ররণ ও অনুণিােন 

প্রভক্রোকরণ। 

দিাট ০৭ কি ভ ভেিস  

গিণষণা কভিকভতা- ০২ ভেন 

সহ: পভরচালক-০২ভেন 

উপপভরচালক-০১ভেন 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

প্রকল্প দথণক প্রাি 

আরভর্ভপভপ 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক)  মুহোঃ খাদলকুজ্জামান 

উপপভরচালক (প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – ৬১৯ 

দফান-41050293 

Khaleque761965@gamil.com 

 
দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

খ)  সমাোঃ আব্দুল খাদলক 

সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.

com 
 

মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 

mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:riyad.du11@gmail.com
mailto:Khaleque761965@gamil.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:riyad.du11@gmail.com
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41  প্রকল্প িহণণর জন্য প্রাথভিক ধারণাপত্র 

প্রণেন (ভনি ভাণধিী)  

 

উর্ধ্ভতন কর্তভপণক্ষর ভনণে ভশনা দিাতাণিক 

প্রকণল্পর প্রাথভিক ধারণাপত্র প্রণেন, 

নভথণত উপস্থাপন এিং িন্ত্রণালণে দপ্ররণ 

গিণষণা কভিকভতা- ০৫ভেন 

সহ: পভরচালক-০৫ভেন 

উপপভরচালক-০২ভেন 

পভরচালক-০২ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে ক)  মুহোঃ খাদলকুজ্জামান 

উপপভরচালক (প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – ৬১৯ 

দফান-41050293 

Khaleque761965@gamil.c

om 

 
দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.co

m 
 

খ)  সমাোঃ আব্দুল খাদলক 

সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.

com 
 

মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 

 
42  ভনি ভাণধিী প্রকণল্পর প্রকল্প সিাভি 

প্রভতণিেন (PCR) নতভরকরণ 

 

প্রকল্প কা ভালে দথণক PCR প্রাভির পর 

সণি ভার্চ্ ০৭ কি ভ ভেিস 

 

প্রকল্প কা ভালে দথণক প্রাি 

PCR (প্রকল্প সিাভির 

পণরর ভেন দথণক সণি ভার্চ্ ৯০ 

ভেন) 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সমাোঃ আব্দুল খাদলক 

সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

mailto:Khaleque761965@gamil.com
mailto:Khaleque761965@gamil.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:riyad.du11@gmail.com
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makhaleque.dshe@gmail.com 
 

মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 
 

43  সিাি প্রকণল্পর িালািাল ও ফাইলপত্র 

বুণঝ দনো 

প্রকল্প কা ভালে দথণক PCR প্রাভির পর 

সণি ভার্চ্ 30 ভেন 

 

প্রকল্প কা ভালে দথণক 

প্রণোজনীে িালািাল ও 

নভথপণত্রর তাভলকা 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে খ)  সমাোঃ আব্দুল খাদলক 

সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.

com 
 

মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 
44  চলািন প্রকণল্পর অভর্ট আপভি 

ভনষ্পভিকরণ 

সংভিষ্ট প্রকণল্পর অভর্ট আপভিসমূণহর 

ব্রর্ভশট জিাি প্রাভির পর সণি ভার্চ্ – ১০ ভেন 

 

সংভিষ্ট প্রকণল্পর অভর্ট 

আপভিসমূণহর ব্রর্ভশট 

জিাি 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে খ)  সমাোঃ আব্দুল খাদলক 

সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.

com 
 

মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:riyad.du11@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:riyad.du11@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
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riyad.du11@gmail.com 
 

45  সিাি প্রকণল্পর অভর্ট সংক্রান্ত কাজ 

• পভরকল্পনা ও উন্নেন উইং-এর 

আওতাে িাস্তিাভেত সিাি 

প্রকণল্পর অভর্ট সংক্রান্ত 

ভচঠিপত্র/ভহসাি ভনকাশ 

কা ভক্রি সম্পন্ন করা, নভথণত 

উপস্থাপন এিং পরিতী 

কা ভক্রি  প্রভক্রোকরণ। 

গিণষণা কভিকভতা- ০৩ভেন 

সহ: পভরচালক-০২ভেন 

উপপভরচালক-০১ভেন 

পভরচালক-০১ভেন 

িহাপভরচালক-০১ভেন 

ভশক্ষা িন্ত্রণালণে িােভিক 

ও উর্চ্ ভশক্ষা ভিিাগ হণত 

িাউভশ অভধেিণর ভনণে ভশনা 

প্রোন/পত্র প্রাভি। 

 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে খ)  সমাোঃ আব্দুল খাদলক 

সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.com 

 

মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 
 

46  ভশক্ষা প্রণকৌশল অভধেিণরর সাণথ 

দ াগাণ াগ 

ভিভিন্ন ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান হণত অিকাঠাণিাগত 

উন্নেন সংক্রান্ত আণিেন প্রাভির পর সণি ভার্চ্ 

– ৭ ভেন 

 

ভিভিন্ন ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান হণত 

অিকাঠাণিাগত উন্নেন 

সংক্রান্ত আণিেন 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.com 

 
দিা.শাভহনুর ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 
ও  

মরয়াে আরাফাত 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.com 

 

 

mailto:riyad.du11@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:riyad.du11@gmail.com
mailto:riyad.du11@gmail.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
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47  িাউভশ অভধেিণরর আওতাধীন 

চলিান/সিাি প্রকণল্পর উন্নেন কা ভক্রি 

পভরেশ ভন ও প্রভতণিেন োভখল 

চলিান/সিাি প্রকণল্পর উন্নেন কা ভক্রি 

পভরেশ ভণনর লণক্ষয আণেণশ উণেভখত 

সিেসীিা অনু ােী। 

 

চলিান/সিাি প্রকণল্পর 

উন্নেন কা ভক্রি 

পভরেশ ভনকালীন প্রাি 

দজলা/উপণজলার ভশক্ষা 

প্রভতষ্ঠাণনর প্রণোজনীে 

তথ্যাভে 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে  

সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.

com 

 
 

 

মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 
ও  

দিা.শাভহনুর ইসলাি 

গদবষণা কম বকতবা-৪ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

shahinbd.ps320@gmail.co

m 
 

48  প্রকণল্পর আওতাে ভনণোগপ্রাি 

অপভরহা ভ ও কাভরগরী জনিল সহ পে 

রাজস্বখাণত স্থানান্তর ( ভে জনিল 

কভিটির সুপাভরশ থাণক)।  

প্রকল্প কা ভালে হণত প্রস্তাি প্রাভির পর 

সণিার্চ্ভ – ১৫ ভেন 

 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালণের 

ভনধ ভাভরত দচকভলস্ট অনু ােী 

প্রাি তথ্যাভে ও প্রিাণক 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.

com 

 
মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:riyad.du11@gmail.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:shahinbd.ps320@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
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riyad.du11@gmail.com 
 

49  প্রকণল্পর জনিল রাজস্বখাণত স্থানান্তর 

এিং ক্রে সংক্রান্ত িািলা ভনষ্পভিকরণণ 

আইন শাখাণক প্রণোজনীে 

সহােতা/তথ্যাভে প্রোন 

িাউভশর আইন শাখা দথণক িািলা সংক্রান্ত 

নভথ প্রাভির পর সণিার্চ্ভ – ৫ ভেন 

 

িাউভশর আইন শাখা দথণক 

িািলা সংক্রান্ত প্রণোজনীে 

কাগজপত্র/ রাে/িতািত 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.

com 

 
মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 
 

50  উন্নেন প্রকণল্পর আওতাে নত্যন 

প্রভতষ্ঠান/স্থাপনা ভনি ভাণ করা হণল 

প্রভতষ্ঠাণনর জন্য রাজস্বখাণত পে সৃভষ্টর 

লণক্ষ প্রণোজনীে সহােতা প্রোন 

প্রকল্প কা ভালে হণত প্রস্তাি প্রাভির পর 

সণিার্চ্ভ – ১০ ভেন 

 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালণের 

ভনধ ভাভরত দচকভলস্ট অনু ােী 

প্রাি তথ্যাভে ও প্রিাণক 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.

com 

 
মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 
 

51  প্রকণল্পর ফণলাআপ (Followup) 

এর  ািতীে কা ভক্রি 

সম্পােন/ভনষ্পভিকরণ 

নত্যন প্রকল্প একণনক কর্তভক অনুণিাভেত  

হওোর পর প্রশাসভনক ভিিাগ হণত প্রকল্প 

িহণণর প্রশাসাভনক অনুণিােন প্রাভির পর 

দথণক প্রকল্প পভরচালক ভনণোগ ও দ াগোন 

না করা প ভন্ত সণিার্চ্ভ সিেসীিা ৩ িাস। 

 

সংভিষ্ট প্রকল্প েভলল এিং 

প্রশাসভনক 

িন্ত্রণালে/ভিিাণগর ভনণে ভশনা 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.

com 

mailto:riyad.du11@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:riyad.du11@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:riyad.du11@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
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প্রকল্প িহণণর পর তথ্যাভে প্রোণন সিেসীিা- 

৫ ভেন 

 

 
মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 

 

 
52  প্রকণল্পর Windup এর কাজ 

ভনষ্পভিকরণ 

প্রকল্প সিাভি এিং PCR োভখণলর পর 

হণত ‘এ’ কযাটাগভর হণত ‘ভস’ কযাটাগভরর 

প্রকণল্পর  ািতীে নভথপত্র/দরকর্ ভপত্র 

ভিভধণিাতাণিক সংরক্ষণ (‘এ’ কযাটাগভর – 

১০ িছর, ‘ভি’ কযাটাগভর – ৫ িছর এিং 

‘ভস’ কযাটাগভর – ৩ িছর)। 

 

সিাি প্রকণল্পর তথ্যাভে প্রোণনর দক্ষণত্র 

সণি ভার্চ্ সিেসীিা- ৭ ভেন 

 

সংভিষ্ট সিাি প্রকণল্পর 

নভথপত্র/কাগজপত্র  

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সহকারী পভরচালক 

(প্রণকৌশল) 

রুি নম্বর – 6০৭ 

দফান-02-95৬৬১৮ 

makhaleque.dshe@gmail.

com 

 
মরয়াে আরাফাত 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গদবষণা কম বকতবা-৭ 

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -608 

riyad.du11@gmail.com 
 

mailto:riyad.du11@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:makhaleque.dshe@gmail.com
mailto:riyad.du11@gmail.com
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পভরকল্পনা ও উন্নেন শাখা (AQAU ইউভনট) 

 

ক্র.ন. দসিার নাি দসিা প্রোণন সণি ভার্চ্ 

সিেসীিা 

প্রণোজনীে কাগজপত্র প্রণোজনীে 

কাগজপত্র/ 

আণিেন ফরি 

প্রাভিস্থান 

দসিামূল্য এিং 

পভরণশাধ পদ্ধভত 

শাখার নািসহ োভেত্বপ্রাি কি ভকতভার পেিী, রুি নম্বর, 

অভফভসোল দটভলণফান ও ই-দিইল 

1 2 6 4 3 5 7 

53  

• অঞ্চলভিভিক PBM িাস্তিােন এিং 

একাণর্ভিক সুপারভিশন কা ভক্রি 

পভরচালনা: 

অঞ্চণলর নাি: ঢাকা, খুলনা ও রংপুর 

১ জানুোভর-৩১ 

ভর্ণসম্বর 

 

(১) একাণর্ভিক সুপারভিশণনর 

তথ্য ছক (ক, খ, গ) 

(২) ভপভিএি উপকরণ 

(৩)ISAS তথ্য ছক 

(4) ভনণে ভশনামূলক পত্রসমূহ 

প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

 

মাহমুে হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (AQAU)  

রুি নম্বর-62২ 

দফান : 02-41050623 

ইয়মইল: mhasan350@gmail.com 

 

সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-2 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: ayshamoushumi@gmail.com 

গণিষণা কি ভকতভা-4 (AQAU) 

54  

• অঞ্চলভিভিক PBM িাস্তিােন এিং 

একাণর্ভিক সুপারভিশন কা ভক্রি 

পভরচালনা: 

    অঞ্চণলর নাি: চট্টিাি,  রাজশাহী ও       

    িেিনভসংহ 

১ জানুোভর-৩১ 

ভর্ণসম্বর 

 

(১) একাণর্ভিক সুপারভিশণনর 

তথ্য ছক (ক, খ, গ) 

(২) ভপভিএি উপকরণ 

(৩)ISAS তথ্য ছক 

(4) ভনণে ভশনামূলক পত্রসমূহ 

প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

 

কামরুন নাহার 

সহকারী পভরচালক-৩ (AQAU)  

রুি নম্বর- 624 

দফান : 02-9580017 

ইয়মইল: knd780709@gmail.com 

 
রমফকুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-3 (AQAU) 

রুম নাং-৬২২  

ইদমইল: rafikul884@gmail.com 

সহকারী দপ্রািািার (AQAU) 

 

55  

• অঞ্চলভিভিক PBM িাস্তিােন এিং 

একাণর্ভিক সুপারভিশন কা ভক্রি 

পভরচালনা: 

১ জানুোভর-৩১ 

ভর্ণসম্বর 

 

(১) একাণর্ভিক সুপারভিশণনর 

তথ্য ছক (ক, খ, গ) 

(২) ভপভিএি উপকরণ 

প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

 

এস. এি. শভফউল আলি 

সহকারী পভরচালক-১ (AQAU)  

রুি নম্বর-62৪ 

mailto:mhasan350@gmail.com
mailto:knd780709@gmail.com
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    অঞ্চণলর নাি: ভসণলট, কুভিো ও 

িভরশাল  

(৩)ISAS তথ্য ছক 

(4) ভনণে ভশনামূলক পত্রসমূহ 

ইদমইল: ad1aqau@gmail.com 

দফান : 

 

মেলরুবা আক্তার 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-1 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: druba75@gmail.com 

56  

িােভিক ভিযালেসমূণহ প্রধান ভশক্ষণকর 

দরভজস্টার ও ভশক্ষণকর র্াণেভরর সফটকভপ  

ব্যিহার  সংক্রান্ত ভনণে ভশনা প্রোন এিং 

প্রধান ভশক্ষণকর দরভজস্টার ও ভশক্ষণকর 

র্াণেভরর সফটকভপ িাউভশ অভধেির ও 

দসভসণপর ওণেিসাইণট আপণলার্ 

 

31 জানুোভর 

(১) প্রধান ভশক্ষণকর দরভজস্টার 

ও ভশক্ষণকর র্াণেভরর 

সফটকভপ  ব্যিহার  সংক্রান্ত 

ভনণে ভশনাপত্র 

(২)  প্রধান ভশক্ষণকর দরভজস্টার 

ও ভশক্ষণকর র্াণেভরর 

সফটকভপ   

প্রণ াজয নে 

 

প্রণ াজয নে 

 

মাহমুে হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (AQAU)  

রুি নম্বর-62২ 

দফান : 02-41050623 

ইয়মইল: mhasan350@gmail.com 

 

সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-2 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: ayshamoushumi@gmail.com 

57  

PBM উপকরণসমূণহর সফটকভপ (প্রধান 

ভশক্ষণকর দরভজস্টার, ভশক্ষণকর র্াণেভর) 

ব্যিহার কা ভক্রি িভনটভরং 

• িাঠ প ভাণের কি ভকতভাণের িােণি 

িােভিক ভিযালেসমূণহ সফটকভপ 

ব্যিহাণরর তথ্য সংিহ, সংরক্ষণ ও 

পভরিীক্ষণ 
 

১ জানুোভর- ৩১ 

ভর্ণসম্বর 

(১) উপণজলা িােভিক ভশক্ষা 

অভফস, দজলা ভশক্ষা অভফস 

এিং আঞ্চভলক অভফণস দপ্রভরত 

ভনধ ভাভরত ছক ও  পত্রাভে 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

কামরুন নাহার 

সহকারী পভরচালক-৩ (AQAU)  

রুি নম্বর- 624 

দফান : 02-9580017 

ইয়মইল: knd780709@gmail.com 

 

রমফকুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-3 (AQAU) 

রুম নাং-৬২২  

ইদমইল: rafikul884@gmail.com 

 

58  

িাভসক একাণর্ভিক সুপারভিশন প্রভতণিেন 

প্রণেন 

• িাঠ প ভাে (উপণজলা, দজলা, আঞ্চভলক 

কা ভালে) হণত ভনধ ভাভরত ছণক প্রাি 

 

আঞ্চভলক কা ভালে 

হণত িাভসক 

একাণর্ভিক 

(১) ছক-ক (পভরেশ ভন) 

ছক-খ (দজলার সিভন্বত তথ্য) 

ছক-গ (অঞ্চণলর সিভন্বত তথ্য) 

(২) ভনণে ভশনামূলক পত্রসমূহ 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

(ক) মাহমুে হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (AQAU)  

রুি নম্বর-62২ 

দফান : 02-41050623 

mailto:mhasan350@gmail.com
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তণথ্যর ভিভিণত িাভসক প্রভতণিেন 

প্রণেন ও ঊর্ধ্ভতন কর্তভপণক্ষর ভনকট 

দপ্ররণ 

• (ক) অঞ্চণলর নাি: ঢাকা, খুলনা ও 
রংপুর 

 

•  (খ) অঞ্চণলর নাি: চট্টিাি,  রাজশাহী 
ও িেিনভসংহ  

 

• (গ) অঞ্চণলর নাি: ভসণলট, কুভিো ও 

িভরশাল  

সুপারভিশন 

প্রভতণিেন প্রাভির 

পর সণি ভার্চ্ 

সিেসীিা- ১৫ 

কি ভভেিস 

ইয়মইল: mhasan350@gmail.com 

 

সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-2(AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: ayshamoushumi@gmail.com 

গণিষণা কি ভকতভা-4 (AQAU) 
 

(খ) কামরুন নাহার 

সহকারী পভরচালক-৩ (AQAU)  

রুি নম্বর- 624 

দফান : 02-9580017 

ইয়মইল: knd780709@gmail.com 

 

রমফকুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-3 (AQAU) 

রুম নাং-৬২২  

ইদমইল: rafikul884@gmail.com 

 

দিা. হাভফজুর রহিান 

সহকারী দপ্রািািার (AQAU) 

রুম নাং-৬০৯ 

ইদমইল: ap_aqau@yahoo.com 

 

(গ) এস. এি. শভফউল আলি 

সহকারী পভরচালক-১ (AQAU)  

রুি নম্বর-62৪ 

ইদমইল: ad1aqau@gmail.com 

দফান : 

 

মেলরুবা আক্তার 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-1 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

mailto:mhasan350@gmail.com
mailto:rafikul884@gmail.com
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ইদমইল: druba75@gmail.com 

59  

অঞ্চল ও দজলাভিভিক কি ভশালার 

আণোজন 

• DPP -র সংস্থান অনু ােী িাণজট 

প্রস্ততকরণ ও দসভসণপ দপ্ররণ। 

• কি ভশালার সািভিক কা ভক্রি িভনটভরং 

 

দসভসপ কর্তভক 

িাণজট িরাদ্দ 

পাওোর পর সণি ভার্চ্ 

সিেসীিা-১৫ ভেন 

(১) ভনণে ভশনামূলক পত্রসমূহ 

(2) অনুষ্ঠানসূভচ 

(৩) পাওোর পণেন্ট  

(৪) অভফস আণেশ 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

এস. এি. শভফউল আলি 

সহকারী পভরচালক-১ (AQAU)  

রুি নম্বর-62৪ 

ইদমইল: ad1aqau@gmail.com 

দফান : 

 

মেলরুবা আক্তার 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-1 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: druba75@gmail.com 

 

সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 

গণিষণা কি ভকতভা-2 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: ayshamoushumi@gmail.com 

 

60  

ISAS এর সিোিদ্ধ পভরকল্পনা প্রণেন ও 

িাঠ প ভাণে দপ্ররণ। 

• সিোিদ্ধ পভরকল্পনা প্রণেন 

• সিোিদ্ধ পভরকল্পনা অনুণিােন 

• অনুণিাভেত সিোিদ্ধ পভরকল্পনা 

উপণজলা, দজলা ও আঞ্চভলক কা ভালণে 

দপ্ররণ। 

 

৩১ ভর্ণসম্বর 

(১) িাঠপ ভাণে দপ্রভরত পত্র 

(২) ভনধ ভাভরত সিোিদ্ধ 

পভরকল্পনা 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

মাহমুে হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (AQAU)  

রুি নম্বর-62২ 

দফান : 02-41050623 

ইয়মইল: mhasan350@gmail.com 

 

সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-2 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: ayshamoushumi@gmail.com 

গণিষণা কি ভকতভা-4 (AQAU) 

 

61  

িাঠ প ভাণে ISAS কা ভক্রি সুপারভিশন 

• প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক ISAS তথ্যছক 

পূরণ 

• EMIS-এর ভপভিএি িভর্উণল 

 

 

১ দফব্রুোভর-১িাচ ভ 

(১) ISAS Form ও 

PBM িভর্উল 

(২) ভনণে ভশনামূলক পত্রসমূহ 

 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

মাহমুে হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (AQAU)  

রুি নম্বর-62২ 

দফান : 02-41050623 

mailto:druba75@gmail.com
mailto:mhasan350@gmail.com
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ISAS তথ্যছক পূরণ 

• উপণজলা িােভিক ভশক্ষা কি ভকতভা 

কর্তভক EMIS-এর ভপভিএি িভর্উণল 

প্রভতষ্ঠান কর্তভক পূরণকৃত ছক 

Verification ও সংণশাধন 

• দজলা ভশক্ষা কি ভকতভা কর্তভক EMIS-

এর ভপভিএি িভর্উণল পূরণকৃত ছক 

Verification ও সংণশাধন 

• দজলা হণত সািভিক কা ভক্রি প ভণিক্ষণ 

ও ভিভিন্ন অসংগভত ভচভিত কণর 

পরািশ ভ প্রোন 

• Data validation এর ভনভিণি 

দজলা ও আঞ্চভলক প ভাণে পত্র দপ্ররণ 

• অঞ্চণলর নাি: ঢাকা, খুলনা ও রংপুর 

 ইয়মইল: mhasan350@gmail.com 

 

মেলরুবা আক্তার 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গদবষণা কম বকতবা-১ 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: druba75@gmail.com  

 

সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 

গণিষণা কি ভকতভা-2 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: ayshamoushumi@gmail.com 

  

দিা. হাভফজুর রহিান 

সহকামর সপ্রাগ্রামার 

গণিষণা কি ভকতভা-4 (AQAU) 

62  

িাঠ প ভাণে ISAS কা ভক্রি সুপারভিশন 

• প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক ISAS তথ্যছক 

পূরণ 

• EMIS-এর ভপভিএি িভর্উণল 

ISAS তথ্যছক পূরণ 

• উপণজলা িােভিক ভশক্ষা কি ভকতভা 

কর্তভক EMIS-এর ভপভিএি িভর্উণল 

প্রভতষ্ঠান কর্তভক পূরণকৃত ছক 

Verification ও সংণশাধন 

• দজলা ভশক্ষা কি ভকতভা কর্তভক EMIS-

এর ভপভিএি িভর্উণল পূরণকৃত ছক 

Verification ও সংণশাধন 

• দজলা হণত সািভিক কা ভক্রি প ভণিক্ষণ 

ও ভিভিন্ন অসংগভত ভচভিত কণর 

পরািশ ভ প্রোন 

• Data validation এর ভনভিণি 

দজলা ও আঞ্চভলক প ভাণে পত্র দপ্ররণ 

• অঞ্চণলর নাি: চট্টিাি,  রাজশাহী ও 
িেিনভসংহ 

 

 

১ দফব্রুোভর-১িাচ ভ 

(১) ISAS Form ও 

PBM িভর্উল 

(২) ভনণে ভশনামূলক পত্রসমূহ 

 

 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

কামরুন নাহার 

সহকারী পভরচালক-৩ (AQAU)  

রুি নম্বর- 624 

দফান : 02-9580017 

ইয়মইল: knd780709@gmail.com 

 

রমফকুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-3 (AQAU) 

রুম নাং-৬২২  

ইদমইল: rafikul884@gmail.com 

গণিষণা কি ভকতভা-4 (AQAU) 

 

 

mailto:mhasan350@gmail.com
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63  

িাঠ প ভাণে ISAS কা ভক্রি সুপারভিশন 

• প্রভতষ্ঠান প্রধান কর্তভক ISAS তথ্যছক পূরণ 

• EMIS-এর ভপভিএি িভর্উণল 

ISAS তথ্যছক পূরণ 

• উপণজলা িােভিক ভশক্ষা কি ভকতভা 

কর্তভক EMIS-এর ভপভিএি িভর্উণল 

প্রভতষ্ঠান কর্তভক পূরণকৃত ছক 

Verification ও সংণশাধন 

• দজলা ভশক্ষা কি ভকতভা কর্তভক EMIS-

এর ভপভিএি িভর্উণল পূরণকৃত ছক 

Verification ও সংণশাধন 

• দজলা হণত সািভিক কা ভক্রি প ভণিক্ষণ ও 

ভিভিন্ন অসংগভত ভচভিত কণর পরািশ ভ 

প্রোন 

• Data validation এর ভনভিণি 

দজলা ও আঞ্চভলক প ভাণে পত্র দপ্ররণ 

• অঞ্চণলর নাি: ভসণলট, কুভিো ও  
িভরশাল 

 

 

১ দফব্রুোভর-১িাচ ভ 

(১) ISAS Form ও 

PBM িভর্উল 

(২) ভনণে ভশনামূলক পত্রসমূহ 

 

 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

এস. এি. শভফউল আলি 

সহকারী পভরচালক-১ (AQAU)  

রুি নম্বর-62৪ 

ইদমইল: ad1aqau@gmail.com 

দফান : 

 

মেলরুবা আক্তার 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-1 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: druba75@gmail.com 

 

64  

আঞ্চভলক ISAS প্রভতণিেন 

• আঞ্চভলক কা ভালে হণত ভনধ ভাভরত ছণক 

তথ্য সংিহ 

• আঞ্চভলক কা ভালে হণত প্রাি তথ্য 

ভিণিষণ 

৩০ এভপ্রল 
(১) ভনণে ভশনামূলক পত্র ও  

ভনধ ভাভরত  ছক 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

এস. এি. শভফউল আলি 

মাহমুে হাসান 

কামরুন নাহার 

সহকারী পভরচালক-১/২/৩ (AQAU)  

রুি নম্বর-62৪, ৬২২, ৬২৪ 

দফান : 02-41050623, 02-9580017, 

ইয়মইল: ad1aqau@gmail.com, 

mhasan350@gmail.com, 

knd780709@gmail.com 
 

মেলরুবা আক্তার 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-১ (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: druba75@gmail.com 

 

সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 
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গদবষণা কম বকতবা-২ 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: ayshamoushumi@gmail.com 

সহকারী সপ্রাগ্রামার 

রুম নাং-৬০৯ 

ইদমইল: ap_aqau@yahoo.com 

65  

ISAS প্রভতণিেন প্রণেন 

• আঞ্চভলক কা ভালে ও EMIS হণত 

প্রাি তথ্য ভিণিষণ, সংণিষণ ও 

সিভন্বত কণর খসড়া ISAS 

প্রভতণিেন প্রণেন 

 

৩১ দি 

(১) EMIS এর তথ্য  

(২) আঞ্চভলক ISAS 

প্রভতণিেন 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

এস. এি. শভফউল আলি 

মাহমুে হাসান 

কামরুন নাহার 

সহকারী পভরচালক-১/২/৩ (AQAU)  

রুি নম্বর-62৪, ৬২২, ৬২৪ 

দফান : 02-41050623, 02-9580017, 

ইয়মইল: ad1aqau@gmail.com, 

mhasan350@gmail.com, 

knd780709@gmail.com 
 

মেলরুবা আক্তার 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গদবষণা কম বকতবা-১ 

রুম নাং-৬২০ 

সমইল: druba75@gmail.com 
 

সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 

গদবষণা কম বকতবা-২ 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: 

ayshamoushumi@gmail.com 

 

দিা. হাভফজুর রহিান 

সহকারী দপ্রািািার  

রুম নাং-৬০৯ 

ইদমইল: ap_aqau@yahoo.com 

66  

ISAS খসড়া প্রভতণিেন চূড়ান্তকরণণ 

জাতীে কি ভশালা আণোজন 

• DPP-র সংস্থান অনু ােী জাতীে 

 

 

১৫ জুন 

(১) সিেসূভচ, জাভরকৃত পত্র, 

কার্ ভ 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

এস. এি. শভফউল আলি 

মাহমুে হাসান 

কামরুন নাহার 

mailto:ap_aqau@yahoo.com
mailto:druba75@gmail.com
mailto:ap_aqau@yahoo.com
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কি ভশালার িাণজট প্রস্তুতকরণ ও 

দসভসণপ দপ্ররণ, সিেসূভচ ও দিনুয 

ভনধ ভারণ, কি ভশালাে উপস্থাপণনর 

ভনভিণি পাওোর পণেন্ট প্রস্তুতকরণ 

• উপণজলা, দজলা ও আঞ্চভলক কা ভালণে পত্র 

দপ্ররণ 

সহকারী পভরচালক-১/২/৩ (AQAU)  

রুি নম্বর-62৪, ৬২২, ৬২৪ 

দফান : 02-41050623, 02-9580017, 

ইয়মইল: ad1aqau@gmail.com, 

mhasan350@gmail.com, 

knd780709@gmail.com 
 

মেলরুবা আক্তার 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গদবষণা কম বকতবা-১ (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: druba75@gmail.com 

 

সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 

গদবষণা কম বকতবা-২ 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: ayshamoushumi@gmail.com 

67  

ISAS  প্রভতণিেন চূড়ান্তকরণণর পর 

মুিণণর জন্য প্রভকউরণিন্ট উইং এ চাভহো 

ও ভিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাভে দপ্ররণ এিং 

মুিণকৃত ISAS  প্রভতণিেন সংভিষ্ট 

েিরসমূণহ ভিতরণ কা ভক্রি সুপারভিশন 

 

জুন-জুলাই 

(১) মুিণণর জন্য প্রভকউরণিন্ট 

উইং এ দপ্রভরত 

চাভহো পত্র ও সংভিষ্ট অন্যান্য 

পত্রাভে 

(২)ISAS  প্রভতণিেন 

(৩) িাঠ প ভাণে দপ্রভরত পত্রাভে 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

এস. এি. শভফউল আলি 

সহকারী পভরচালক-১ (AQAU)  

রুি নম্বর-62৪ 

ইদমইল: ad1aqau@gmail.com 

দফান : 

 

সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-2 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: ayshamoushumi@gmail.com 

68  

ISAS প্রভতণিেণনর ভিভিণত 

কযাটাগভরভিভিক ভিযালণের তাভলকা 

িাউভশ অভধেির ও দসভসণপর ওণেিসাইণট 

আপণলার্ 

 

আগস্ট-দসণেম্বর 

(১)ISAS  প্রভতণিেণনর 

ভিভিণত কযাটাগভরভিভিক 

ভিযালণের তাভলকা 

(২) ভনণে ভশনামূলক পত্র 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

মাহমুে হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (AQAU)  

রুি নম্বর-62২ 

দফান : 02-41050623 

ইয়মইল: mhasan350@gmail.com 

 

 

mailto:druba75@gmail.com
mailto:mhasan350@gmail.com
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সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-2 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: ayshamoushumi@gmail.com 

গণিষণা কি ভকতভা-4 (AQAU) 

69  

িােভিক ভিযালেসমূণহ PBM কা ভক্রি 

পভরেশ ভন 

• AQAU কি ভকতভা কর্তভক িােভিক 

ভিযালেসমূহ পভরেশ ভন 

• (ক) অঞ্চণলর নাি: ঢাকা, খুলনা ও 
রংপুর 

• (খ)    অঞ্চণলর নাি: চট্টিাি,  

রাজশাহী ও িেিনভসংহ 

• (গ) অঞ্চণলর নাি: ভসণলট, কুভিো ও  
িভরশাল 

১ জানুোভর-৩১ 

ভর্ণসম্বর 

 

কি ভপভরকল্পনার 

ভনধ ভাভরত সিেসীিা 

(১) ভনধ ভাভরত পভরেশ ভন ফরণিট 

(২) ভিযালে কর্তভক পূরণকৃত 

ISAS ফি ভ 

 (৩) ISAS দোভরং ছক 

প্রণ াজয নে 

 
প্রণ াজয নে 

(ক) মাহমুে হাসান 

সহকারী পভরচালক-২ (AQAU)  

রুি নম্বর-62২ 

দফান : 02-41050623 

ইয়মইল: mhasan350@gmail.com 

 

সমাছাোঃ আয়শা মসমদ্দকা সমৌসুমী 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-2 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: ayshamoushumi@gmail.com 

গণিষণা কি ভকতভা-4 (AQAU) 

 

(খ) সহকারী পভরচালক-৩ (AQAU)  

রুি নম্বর- 624 

দফান : 02-9580017 

ইয়মইল : knd780709@gmail.com 

 

রমফকুল ইসলাম 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-3 (AQAU) 

রুম নাং-৬২২  

ইদমইল: rafikul884@gmail.com 

 

(গ) এস. এি. শভফউল আলি 

সহকারী পভরচালক-১ (AQAU)  

রুি নম্বর-62৪ 

ইদমইল: ad1aqau@gmail.com 

দফান : 

mailto:mhasan350@gmail.com
mailto:rafikul884@gmail.com
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মেলরুবা আক্তার 

ভিকল্প কি ভকতভা:  

গণিষণা কি ভকতভা-1 (AQAU) 

রুম নাং-৬২০ 

ইদমইল: druba75@gmail.com 

 

 

 

পভরকল্পনা ও উন্নেন (ভপভপভপ দসল) 

 
ক্র.ন. দসিার নাি দসিা প্রোণন সণি ভার্চ্ সিেসীিা প্রণোজনীে কাগজপত্র প্রণোজনীে 

কাগজপত্র/ আণিেন 

ফরি প্রাভিস্থান 

দসিামূল্য এিং 

পভরণশাধ 

পদ্ধভত 

শাখার নািসহ োভেত্বপ্রাি কি ভকতভা 

পেিী, রুি নম্বর, অভফভসোল 

দটভলণফান ও ই-দিইল 

1 2 6 4 3 5 7 

70  wcwcwc-‡mj: wcwcwci gva¨‡g bZzb 

cÖKí MÖn‡Y m¤¢vebv hvPvB Ges cÖKí 

MÖn‡Yi j‡¶¨  Kvh©µg MÖnY t bZzb 

bZzb cÖKí MÖn‡Yi †¶‡Î Z_¨ DcvË 

hvPvB-evQvB c~e©K cÖKí MÖn‡Yi 

†hŠw³K g~j D‡Ïk¨, g~j Kvh©µg 

BZ¨vw` wbix¶v Kiv Ges †m †cÖw¶‡Z 

Dbœqb cÖKí cÖ¯—ve  cÖYqb Kiv wk¶v 

gš¿Yvj‡qi †cÖiY Aby‡gv`b I 

cÖwµqvKiY| 

৩০ Kg© w`em 

 

 

 

 

 

wkÿv gš¿Yvj‡q gva¨wgK I 

D”P wkÿv wefvM n‡Z 

gvDwk Awa`ß‡i wb‡`©kbv 

cÖ`vb/cÎ cÖvwß 

cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq mnKvix cwiPvjK (wcwcwc-‡mj) 

cwiKíbv I Dbœqb DBs 

রুি নম্বর -৫২৭  

‡dvb: 02-9559137 

hafizadppp@gmail.com 

 
দিা. ফখরুল ইসলাি 

ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 

 
71  wewfbœ `ßi †_‡K wcwcwc mswkó cÖvß 

wPwVcÎ: wewfbœ `ßi †_‡K cÖvß wPwV 

c‡Îi Reve ˆZix  Kiv Ges bw_‡Z 

Dc ’̄vcb I wk¶v gš¿Yvjq mn wewfbœ 

`ß‡i †cÖiY  

 

0৭ Kg© w`em  wkÿv gš¿Yvj‡q gva¨wgK I 

D”P wkÿv wefvM n‡Z 

gvDwk Awa`ß‡i wb‡`©kbv 

cÖ`vb/cÎ cÖvwß 

cÖ‡hvR¨ bq cÖ‡hvR¨ bq সমা.হামফজুর রহমান 

mnKvix cwiPvjK (wcwcwc-‡mj) 

cwiKíbv I Dbœqb DBs 

রুি নম্বর -৫২৭  

‡dvb: 02-9559137 

hafizadppp@gmail.com 
 

সমাোঃ ফখরুল ইসলাম 

mailto:hafizadppp@gmail.com
mailto:fokrul8105@gmail.com
mailto:hafizadppp@gmail.com
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ভিকল্প কি ভকতভা- 

গণিষণা কি ভকতভা-২  

(পভরঃ ও উন্নঃ) 

রুি নম্বর -৫২৭  

fokrul8105@gmail.com 
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(ঝ) এইচআরএি ইউভনট 
 

অিযন্তরীণ দসিা- 

 

ক্র.ন. সসবার নাম দসিা প্রোণনর সণি ভার্চ্ সিে প্রদয়াজনীয় 

কাজগপত্র 

প্রদয়াজনীয় কগজপত্র 

/ আদবেন ফরি 

প্রামপ্তর স্থান 

সসবা মূল্য এিং 

পমরদশাি পদ্ধমত (যমে 

থাদক) 

শাখার নািসহ োভেত্বপ্রাি কি ভকতভার 

পেভি, রুি নম্বর, দজলা/উপণজলার দকার্, 

অভফভশোল দটভলণফান ও ইণিইল 

১ ২ ৫ ৩ ৪ ৬ ৭ 

০১. িাননীে প্রধানিন্ত্রীর ভনণে ভশনা ও প্রভতশ্রুভত সণি ভার্চ্ 

অিাভধকার ভিভিণত িাস্তিােন অিগভত প্রভতণিেন 

প্রণেন। 

িন্ত্রণালে কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে আদশকুল হক 

সহকারী পভরচালক-১ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল :  

ashekulhoque@gmail.com 

০২. িাননীে প্রধানিন্ত্রীর ভিণশষ উণযাগ- “উণযাগ : ৪; 

ভশক্ষা সহােতা কা ভক্রি” এর ব্র্যাভন্ডং। 

িন্ত্রণালে কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে আদশকুল হক 

সহকারী পভরচালক-১ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল :  

ashekulhoque@gmail.com 

০৩. অভধেির সংভিষ্ট িাননীে প্রধানিন্ত্রী কাণছ সংসে 

সেস্যগণণর প্রণোির সণি ভার্চ্ অিাভধকার ভিভিণত 

প্রস্তুতকরণ।  

িন্ত্রণালে কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সহকারী পভরচালক-২ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল : 

Khandip193@gmail.com  
০৪ অভধেির সংভিষ্ট িাননীে ভশক্ষািন্ত্রীর কাণছ সংসে 

সেস্যগণণর প্রণোির সণি ভার্চ্ অিাভধকার ভিভিণত 

প্রস্তুতকরণ।  

িন্ত্রণালে কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সুলতানা খান 

সহকারী পভরচালক-২ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল : 

Khandip193@gmail.com  
০৫. ভশক্ষা িন্ত্রণালে সম্পভকভত সংসেীে স্থােী কভিটির 

ভসদ্ধান্ত িাস্তিােন অিগভত প্রভতণিেন সণি ভার্চ্ 

অিাভধকার ভিভিণত প্রস্তুতকরণ।  

িন্ত্রণালে কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সুলতানা খান 

সহকারী পভরচালক-২ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল : 

Khandip193@gmail.com  
০৬. অন্যান্য িন্ত্রণালে সম্পভকভত সংসেীে স্থােী কভিটির 

ভসদ্ধান্ত িাস্তিােন অিগভত প্রভতণিেন প্রস্তুতকরণ। 

িন্ত্রণালে কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে সুলতানা খান 

সহকারী পভরচালক-২ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল : 

Khandip193@gmail.com 

mailto:ashekulhoque@gmail.com
mailto:ashekulhoque@gmail.com
mailto:Khandip193@gmail.com
mailto:Khandip193@gmail.com
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০৭. িাননীে ভশক্ষািন্ত্রী কর্তভক দপ্রভরত অনানুষ্ঠাভনক দনাট 

এর ভিষণে কা ভকর পেণক্ষপ িহণ ও প্রভতণিেন 

প্রস্তুতকরণ। 

িন্ত্রণালে কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে আদশকুল হক 

সহকারী পভরচালক-১ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল :  

ashekulhoque@gmail.com  

০৮. িাউভশর জন্য রাজস্ব খাণত পে সৃজন ও 

অগ ভাণনািাি সংণশাধন ভিষণে খসড়া প্রণেন ও 

দপ্ররণ। 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে আদশকুল হক 

সহকারী পভরচালক-১ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল :  

ashekulhoque@gmail.com 

০৯. দজলা প্রশাসক সণম্মলণনর ভসদ্ধান্ত িাস্তিােন 

অিগভত প্রভতণিেন প্রণেন। 

িন্ত্রণালে কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে আদশকুল হক 

সহকারী পভরচালক-১ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল :  

ashekulhoque@gmail.com 

১০. ভসটিণজন চাট ভার প্রস্তুত ও হালনাগাে পূি ভক 

িন্ত্রণালণে দপ্ররণ। 

িন্ত্রণালে কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে আদশকুল হক 

সহকারী পভরচালক-১ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল :  

ashekulhoque@gmail.com 

১১. ই-ফাইভলং কা ভক্রি িাস্তিােন, প্রভশক্ষণ, িভনটভরং 

ও প্রভতণিেন প্রণেন। 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে আদশকুল হক 

সহকারী পভরচালক-১ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল :  

ashekulhoque@gmail.com 

১২. িাঠ প ভাে ও িন্ত্রণালণের সাণথ APA সংভিষ্ট 

কা ভাভে সম্পােন। 

িন্ত্রণালে কর্তভক ভনধ ভাভরত 

সিণের িণে 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে আদশকুল হক 

সহকারী পভরচালক-১ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল :  

ashekulhoque@gmail.com 

mailto:ashekulhoque@gmail.com
mailto:ashekulhoque@gmail.com
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১৩. নেভনক পভত্রকাে প্রকাভশত ভশক্ষা সংভিষ্ট ভিষণে 

িহাপভরচালক িণহােণের সেে দৃভষ্ট আকষ ভণ। 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে আদশকুল হক 

সহকারী পভরচালক-১ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল :  

ashekulhoque@gmail.com 

সুলতানা খান 

সহকারী পভরচালক-২ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল : 

Khandip193@gmail.com  
১৩. অিসর সুভিধা দিার্ ভ ও দিসরকাভর কি ভচারী কল্যাণ 

োস্ট হণত প্রাি দচকসমূহ  াচাই িাছাই কণর 

িহাপভরচালক িণহােণের স্বাক্ষণরর জন্য 

প্রস্তুতকরণ। 

প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে প্রণ াজয নে আদশকুল হক 

সহকারী পভরচালক-১ (এইচআরএি) 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির, ঢাকা 

ই-দিইল :  

ashekulhoque@gmail.com 
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 (ঞ) মমনেমরাং এন্ড ইভালুদয়শান 

 

অভযতরীণ সসবা 

ক্রম সসবার নাম দসিা প্রোন পদ্ধভত 
প্রণোজনীে কাগজপত্র/ আণিেন 

ফরি প্রাভিস্থান 

দসিার মূল্য 

এিং পভরণশাধ 

পদ্ধভত ( ভে 

থাণক) 

সসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োভেত্বপ্রাি কি ভকতভার নাি, পেিী, 

দটভলণফান ও ই-দিইল 

1.  

DMS App এর মাধ্যদম মশক্ষা প্রমতষ্ঠান ও মশক্ষা 

কায বালয় তাৎক্ষমণক পমরেশ বন এবাং Multi Media 

Class (MMC) মমনেমরাং প্রমতদবেন প্রণয়ন ও এ 

সাংক্রাত তথ্য প্রোন 

ভনধ ভাভরত তথ্য ছক 

DMS ডযাসদবাড ব 

www.dshe.mmcm.

gov.bd 

প্রণ াজয নে 02 মেন 

 

সমা: নজরুল ইসলাম 

িভনটভরং অভফসার-০১ 

দফান: +৮৮-০২-৪১০৫০৬১৯ 

nazrul.mew@gmail.com 

2.  

একাদডমমক সুপারমভশদনর আওতায় মাঠ পয বাদয়র মশক্ষা 

কম বকতবা কর্তবক বামষ বক পমরেশ বন কযাদলন্ডার অনুযায়ী 

বছরব্যামপ পমরেশ বদনর প্রকাশদযাগ্য তথ্য প্রোন 

আদবেনপত্র 
মমনেমরাং অযান্ড ইভযালুদয়শান 

উইাং 
প্রণ াজয নে ০2 মেন 

দিাহণছনা দিগি 

সহকারী পভরচালক-০২ 

দফান-02-9574105 

mohosena78@gmail.com 

3.  পভরিীক্ষণ ও মূল্যােন ভিষেক ভিভিন্ন তথ্য প্রোন 

দসিা িহীতার 

চাভহত আণিেণনর 

পভরণপ্রভক্ষণত ভনভে ভষ্ট 

তথ্য প্রোন 

আণিেনপত্র প্রণ াজয নে 0২ ভেন 

সমা: সরাকনুজ্জামান 

মমনেমরাং অমফসার-০২ 

দফান-০১৭১৭০৫৪৯৪৩ 

raj_homes6280@yahoo.c

om 

4.  

সজলা ও উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা কি ভকতভাগণণর পমরেশ বন ও 

মূল্যায়ন কায বক্রম সজারোরকরদণর লদক্ষয সমন্টমরাং সাংক্রাত 

তথ্য প্রোন 

িাঠ প ভাণে 

পভরেশ ভন ও  

পভরিীক্ষণ 

মমনেমরাং অযান্ড ইভযালুদয়শান 

উইাং 
প্রণ াজয নে 02 মেন 

সসমলনা জামান 

উপ-পভরচালক 

দফান: +৮৮-০২-৯৫৭৪১০৪ 

ইণিইল: 

salina10639@gmail.com 

5.  
DMS App এর মাধ্যদম ক্লাসরুম মমনেমরাং সাংক্রাত 

প্রমতদবেন প্রণয়ন ও এ সাংক্রাত তথ্য প্রোন 
ভনধ ভাভরত তথ্য ছক 

DMS ডযাসদবাড ব 

www.dshe.mmcm.

gov.bd 

প্রণ াজয নে 02 মেন 

সমা: সরাকনুজ্জামান 

মমনেমরাং অমফসার-০২ 

দফান-০১৭১৭০৫৪৯৪৩ 

raj_homes6280@yahoo.c

om 
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(ট) শারীমরক মশক্ষা 

 

ক্র:ন: দসিার নাি দসিা প্রোণনর 

সণিার্চ্ভ সিে 

প্রণোজনীে 

কাগজপত্র 

প্রণোজনীে 

কাগজপত্র/আণিেন 

ফরি প্রাভি 

দসিামূল্য এিং 

পভরণশাধ 

পদ্ধভত 

( ভে থাণক) 

শাখার নাি সহ োভেত্ব প্রাি 

কি ভকতভার পেভি,রুি 

নম্বর,ণজলা/উপণজলার 

দকার্,অভফভসোল দটভলণফান ও 

ইণিইল 

উর্ধ্ভতন কি ভকতভার পেভি, রুি 

নম্বর,ণজলা/উপণজলার দকার্, 

অভফভসোল দটভলণফান ও ইণিইল 

1 2 3 4 5 6 7 8 

০১ িাংলাণেশ জাতীে স্কুল,িািাসা ও কাভরগভর 

ভশক্ষা ক্রীড়া সভিভত কর্তভক আণোভজত 

প্রভতষ্ঠান প ভাে হণত জাতীে প ভাে প ভন্ত 

িীষ্মকালীন জাতীে স্কুল,িািাসা ও কাভরগভর 

ভশক্ষা ক্রীড়া প্রভতণ াভগতার আণোজন করা। 

• সাতার (ছাত্র-ছাত্রী)    

• ফুটিল (ছাত্র-ছাত্রী) 

• কািাভর্ (ছাত্র-ছাত্রী) 

• হযান্ডিল (ছাত্র-ছাত্রী) 

০১ জুলাই 

হণত ৩০ 

দসণেম্বর 

প ভন্ত 

িাংলাণেশ 

জাতীে 

স্কুল,িািাসা ও 

কাভরগভর ভশক্ষা 

ক্রীড়া সভিভতর 

গঠনতন্ত্র 

অনু ােী সংিহ 

করণত হণি। 

উপণজলা িােভিক 

ভশক্ষা অভফস/ণজলা 

ভশক্ষা অভফস 

প্রণ াজয নে সমাোঃ আব্দুস সালাম 

সহকারী পভরচালক, শারীভরক 

ভশক্ষা-১ 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির 

রুি নম্বর = ২০৩ 

দফান : ৯৫৫৬৮৪৮ 

ই-দিইল: 

ddphysical@gmail.com  

দিা: আিারুজ্জািান ভূঞা 

উপপভরচালক,শারীভরক ভশক্ষা 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির 

রুি নম্বর = ২০২ 

দফান : ৯৫৫৬৮৪৮ 

ই-দিইল: 

ddphysical@gmail.com 

০২ িাংলাণেশ জাতীে স্কুল,িািাসা ও কাভরগভর 

ভশক্ষা ক্রীড়া সভিভত কর্তভক আণোভজত 

প্রভতষ্ঠান প ভাে হণত জাতীে প ভাে প ভন্ত 

শীতকালীন জাতীে স্কুল,িািাসা ও কাভরগভর 

ভশক্ষা ক্রীড়া প্রভতণ াভগতার আণোজন করা। 

• অযাথণলটিকস (ছাত্র-ছাত্রী) 

• হভক (ছাত্র-ছাত্রী) 

• ভক্রণকট (ছাত্র-ছাত্রী) 

• িাণেটিল (ছাত্র-ছাত্রী) 

• িভলিল (ছাত্র-ছাত্রী) 

• ব্যার্ভিন্টন (ছাত্র-ছাত্রী) 

• দটভিল দটভনস (ছাত্র-ছাত্রী) 

০১ নণিম্বর 

হণত  

৩০ জানুোভর 

প ভন্ত 

ঐ ঐ ঐ তািান্না মুস্তারী 

সহকারী পভরচালক,শারীভরক ভশক্ষা-

২ 

িােভিক ও উর্চ্ ভশক্ষা অভধেির 

রুি নম্বর = ২০৩ 

দফান : ৯৫৫৬৮৪৮ 

ই-দিইল: 

ddphysical@gmail.com 

 

০3 িাংলাণেশ জাতীে স্কুল,িািাসা ও কাভরগভর       
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ভশক্ষা ক্রীড়া সভিভত কর্তভক আণোভজত 

িােভিক ভিযালে, োভখল িািাসা ও 

দিণকশনাল শারীভরক ভশক্ষার ভশক্ষকণের 

জন্য ভরণেসার দকাস ভ সরকাভর শারীভরক ভশক্ষা 

কণলজ সমূণহ আণোজন করা। 

০১ িাচ ভ হণত 

৩০ িাচ ভ প ভন্ত 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

০৪ িাংলাণেশ জাতীে স্কুল,িািাসা ও কাভরগভর 

ভশক্ষা ক্রীড়া সভিভত কর্তভক আণোভজত 

িীষ্মকালীন ও শীতকালীন জাতীে প ভাণের 

ক্রীড়া প্রভতণ াভগতাে চযাভম্পেন ও রানারআপ 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠানণক ক্রীড়া সিািী ও দচক প্রোন 

করা। 

০১ এভপ্রল 

হণত ৩০ 

এভপ্রল প ভন্ত 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

০৫ িাংলাণেশ োউট,ণরািার োউট ও গাল ভস 

গাইর্ এর ভিভিন্ন দকাণস ভ সরকাভর/ণিসরকাভর 

ভশক্ষা প্রভতষ্ঠাণনর ভশক্ষকণের দর্পুণটশন 

প্রোন করা। 

০১ জানুোভর 

হণত ৩১ 

ভর্ণসম্বর 

প ভন্ত 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

ঐ 

 

 

(ঠ) তথ্য কি ভকতভার কাজ সংক্রান্ত 

 

ক্র.ন. দসিার নাি দসিা প্রোণন সণি ভার্চ্ 

সিেসীিা 

প্রণোজনীে কাগজপত্র প্রণোজনীে 

কাগজপত্র/ 

আণিেন ফরি 

প্রাভিস্থান 

দসিামূল্য 

এিং 

পভরণশাধ 

পদ্ধভত 

শাখার নািসহ োভেত্বপ্রাি কি ভকতভা 

পেিী, রুি নম্বর, অভফভসোল দটভলণফান 

ও ই-দিইল 

ঊর্ধ্ভতন কি ভকতভার পেভি, রুি নম্বর 

দটভলণফান ও ই-দিইল 

1 2 6 4 3 5 7 8 

০১ তথ্য অভধকার আইন-২০০৯ ম্যানুোল এিং 

অনলাইন পদ্ধভত 

িাউভশ অভধেিণরর 

ওণেিসাইট 

www.dshe.gov.bd 

A4 প্রভত পৃষ্ঠা- 

২.০০ (দুই) 

টাকার 

দেজাভর চালান 

২০ 

কি ভভেিস/ 

৩০ কি ভভেিস 

কািরুন নাহার 

সহকারী পভরচালক (এভকউএইউ) 

পভরকল্পনা ও উন্নেন শাখা 

রুি নং- ৬২৪ 

দিািাইল: ০১৫৫২-৪২৩৪৬৯ 

ই-দিইল: 

knd780709@gmail.com 

প্রদফসর দনহাল আহণিে 

িহাপভরচালক 

দফান: ০২২২৩৩৫১০৫৭ (PA) 

ই-দিইল: dg@dshe.gov.bd 

 

mailto:knd780709@gmail.com

