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জ�ির 

ন�র ৩৭.২৪.০০০০.০০৩.০৬.০০১.২১.৪১ তািরখ: 

৩১ �লাই ২০২২

১৬ �াবণ ১৪২৯

�না�শ

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী ও �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �াে�র উপেদ�া পিরষেদর �চয়ার�ান �শখ হািসনা-�র

সভাপিতে� আগামী ০৩ আগ� ২০২২ �ধবার সকাল ১০:০০ ঘ�কায় গণভবেন অ�ে�য় �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �াে�র উপেদ�া পিরষেদর স�ম

সভা� অিনবায � কারণবশত �িগত করা হেলা। 

৩১-৭-২০২২

নাসরীন আফেরাজ
�ব�াপনা পিরচালক

�ফান: ০২-৮১৯২২০০

ইেমইল: md@pmeat.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: (�জ��তার �মা�সাের নয়) 

১) ম�ী, ম�ীর দ�র, অথ � ম�ণালয়
 

২) মাননীয় ম�ী, ম�ীর দ�র, িশ�া ম�ণালয়
 

৩) মাননীয় ম�ী, পিরক�না ম�ণালয়
 ৪) �িতম�ী, �িতম�ীর দ�র, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়

 
৫) মাননীয় উপম�ী, উপম�ীর দ�র, িশ�া ম�ণালয়

 
৬) �ধানম�ীর �� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়

 
৭) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ

 ৮) িসিনয়র সিচব, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়
 

৯) সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
 

১০) সিচব , কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ
 

১১) সিচব , অথ �ৈনিতক স�ক� িবভাগ
 ১২) সদ� (অিতির� দািয়�), আথ � সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ (সদ�)-এর দ�র, পিরক�না কিমশন

 
১৩) �চয়ার�ান (অিতির� দািয়�), �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন

 
১৪) অ�াপক ড. �মা: আখতা��ামান, ভাইস চ�াে�লর, ঢাকা িব�িব�ালয়, ঢাকা

 
১৫) মহাপিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

 ১৬) মহাপিরচালক, কািরগির িশ�া অিধদ�র
 



১৭) মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) , মাদরাসা িশ�া অিধদ�র

১৮) সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার� অব কমাস � এ� ই�াি� (এফ.িব.িস.িস.আই.), মিতিঝল, ঢাকা
 

১৯) সভাপিত, বাংলােদশ এেসািসেয়শন অব �াংকস (িব.এ.িব.), �লশান, ঢাকা
 ২০) �েফসর আহাে�দ সা�াদ রশীদ, সােবক মহাপিরচালক, জাতীয় িশ�া �ব�াপনা একােডমী (নােয়ম), ঢাকা

 
২১) অ�� , ঢাকা কেলজ, ঢাকা

২২) অ�� , �রান বাজার িড�ী কেলজ, চ�দ�র
 

২৩) �ধান িশ�ক, ডা: খা�গীর সরকাির বািলকা উ� িব�ালয়, চ��াম
 ২৪) অ�� , সাম�ল হক খান �ল এ� কেলজ, �ডমরা, ঢাকা

 
২৫) অ��, সরকাির মা�াসা-ই-আিলয়া, িসেলট

২৬) অ��, �গাপালগ� আিলয়া মা�াসা, �গাপালগ� সদর, �গাপালগ�
 

২৭) অ��, মিহলা পিলেটকিনক ই���উট, আগারগ�ও, ঢাকা
 ২৮) �ব�াপনা পিরচালক, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�

 
২৯) িসিনয়র সিচব , �ধানম�ীর কায �ালয়

৩০) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক ২, �ধানম�ীর কায �ালয়
 

৩১) �ধানম�ীর একা� সিচব-১ ও ২, �ধানম�ীর কায �ালয়, �তজগ�ও, ঢাকা
 ৩২) পিরচালক , পিরচালেকর দ�র, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�

 
৩৩) �ধানম�ীর সহকারী একা� সিচব-১ , �ধানম�ীর কায �ালয়, �তজগ�ও, ঢাকা

৩৪) মাননীয় ম�ীর একা� সিচব, অথ � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
 

৩৫) ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
 ৩৬) ম�ীর একা� সিচব, পিরক�না িবভাগ

 
৩৭) �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়

৩৮) উপম�ীর একা� সিচব, উপম�ীর দ�র, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
 

৩৯) একা� সিচব, �� সিচেবর দ�র, �ধানম�ীর কায �ালয়
 ৪০) পিরচালক (�শাসন), পিরচালক - ১৫, �ধানম�ীর কায �ালয়

 
৪১) পিরচালক, পিরচালক - ৭, �ধানম�ীর কায �ালয়

৪২) ি�ম পিরচালক (উপসিচব), সমি�ত উপ�ি� ি�ম, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�, ঢাকা
 

৪৩) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালেকর দ�র, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�
 ৪৪) উপপিরচালক, সমি�ত উপ�ি� ি�ম, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�, ঢাকা

 
৪৫) একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, অথ � িবভাগ

৪৬) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র , �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়
 

৪৭) সিচব এর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
 ৪৮) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, কািরগির ও মাদরাসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

 
৪৯) একা� সিচব, সিচেবর দ�র , অথ �ৈনিতক স�ক� িবভাগ

৫০) সদ� মেহাদেয়র একা� সিচব, আথ � সামািজক অবকাঠােমা িবভাগ (সদ�)-এর দ�র, পিরক�না কিমশন
 

৫১) িপএস (উপ-সিচব), �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন
 ৫২) সহকারী পিরচালক, উপ�ি� শাখা, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�

 
৫৩) সহকারী পিরচালক, অথ � ও িহসাব শাখা, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�

৫৪) ��া�ামার , আইিস� শাখা , �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া� (ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ�েরাধসহ)।
 


