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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া� 

উপ-পিরচালেকর দ�র 
 বািড়-৪৪, সড়ক-১২/এ, ধানমি�, ঢাকা-১২০৯

 
www.pmeat.gov.bd;ফ�া�: ০২-৮১৯১০১৯

 

 

�ারক ন�র: ৩৭.২৪.০০০০.০০০.০৮.০০১.২২.৩৬ তািরখ: 
 ০৭ আগ� ২০২২

২৩ �াবণ ১৪২৯

িবষয়: ‘ব�ব� �শখ �িজব �লার’ িনব �াচন ও অ�াওয়াড � �দান ২০২২ এর িব�ি�� ব�ল �চার সং�া�।

                 উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য, জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �র িশ�া ও গেবষণা ভাবনায় পরবত� �জ�েক

উ�ীিবত করার লে�� �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া� হেত �দেশর �াতেকা�র (Post Graduate) পয �ােয় অ�ায়নরত �মধাবী িশ�াথ�েদর
উৎসািহতকরেণর লে�� �িতেযািগতার মা�েম ‘ব�ব� �শখ �িজব �লার’ অ�াওয়াড � �দান সং�া� িব�ি� গত ৩১ �লাই ২০২২ তািরখ ‘�দিনক

�থম আেলা’ ও ‘�দিনক বাংলােদশ �িতিদন’ এবং ‘The Daily Star’ পি�কায় �কািশত হয়।

           ২। এমতা�ায়, উ� িব�ি�� ব�ল �চােরর উে�ে� সংি�� সকল �িত�ােনর ওেয়বসাইেট �কােশর সদয় �ব�া �হেণর জ� এ সে�
��রণ করা হেলা।

 

সং�ি�:

১। ‘ব�ব� �শখ �িজব �লার’ অ�াওয়াড � �দান সং�া� িব�ি� ।

৭-৮-২০২২

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :

১) সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
 ২) সিচব , কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ

 
৩) �চয়ার�ান (অিতির� দািয়�), �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ 

িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন
 

৪) �চয়ার�ান , �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� 
(এন�আরিসএ)

 
৫) �চয়ার�ান, জাতীয় িশ�া�ম ও পা���ক �বাড �

৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ�াত� ও পিরসং�ান ��েরা 

(�ানেবইস)
 ৭) মহাপিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

 
৮) �ড�� �সে�টাির �জনােরল, �ড�� �সে�টাির �জনােরল এর দ�র, 

বাংলােদশ ইউেনে�া জাতীয় কিমশন
 

কাজী �দেলায়ার �হােসন

পিরচালক

�ফান: ০২-৫৫০০০৪২৬

ইেমইল: director@pmeat.gov.bd
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৯) মহাপিরচালক (অিতির� সিচব)  , মাদরাসা িশ�া অিধদ�র

১০) মহাপিরচালক, কািরগির িশ�া অিধদ�র
 

১১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক এর দ�র, আ�জ�ািতক মা�ভাষা 
ইনি��উট

 
১২) মহাপিরচালক, জাতীয় িশ�া �ব�াপনা একােডিম

১৩) �ধান �েকৗশলী (চলিত দািয়�), িশ�া �েকৗশল অিধদ�র
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িশ�া ম�ণালয় 
 

মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�র 
 সাধারণ �শাসন শাখা 

www.dshe.gov.bd

ঢাকা

 

 

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১০১.২৫.০৪৮.২১.২৪৬ তািরখ: 
 

১২ আগ� ২০২২

২৮ �াবণ ১৪২৯

অবগিত/ �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হেলা।

১৭-৮-২০২২

১) পিরচালক(মা�িমক ও উ� িশ�া)-সকল অ�ল
 ২) অ��, সরকাির ও �বসরকাির কেলজ (সকল)/সরকাির �চাস � ��িনং কেলজ 

(সকল)

৩) আ�িলক উপপিরচালক-সকল (িব�ালয় ও পিরদশ �ন শাখা)
 

৪) �জলা িশ�া কম �কত�া- সকল �জলা
 ৫) �ধান িশ�ক, সরকাির/�বসরকাির মা�িমক িব�ালয় (সকল)

 
৬) উপেজলা/থানা মা�িমক িশ�া অিফসার (সকল)

�েফসর �মাঃ শােহ�ল খিবর �চৗ�রী

মহাপিরচালক (��ন দািয়�)

�ারক ন�র: ৩৭.০২.০০০০.১০১.২৫.০৪৮.২১.২৪৬/১ তািরখ: 
 

২৮ �াবণ ১৪২৯

১২ আগ� ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
 

২) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, ই. এম. আই. এস �সল , মা�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�র (মাউিশ’র ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)

৩) সংর�ণ নিথ।, .
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১৭-৮-২০২২

�পক রায় 
 

সহকারী পিরচালক


