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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

�ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া� 
পিরক�না ও উ�য়ন শাখা 

 
বািড়-৪৪, সড়ক-১২/এ, ধানমি�, ঢাকা-১২০৯

www.pmeat.gov.bd;ফ�া�: ০২-৮১৯১০১৯

 

জ�ির 

অিত �গাপনীয়

�ারক ন�র: ৩৭.২৪.০০০০.০০৪.২৯.০০১.২০.৫৩ তািরখ: 
 

২৬ �ফ�য়াির ২০২২

১৩ ফা�ন ১৪২৮

িবষয়: ‘ত� অিধকার আইন ২০০৯ ও িবিধিবধান স�েক� জনসেচতনতা �ি�করণ এবং �াে�র উপ�ি� কায ��ম অবিহতকরণ’ িবষয়ক

িদন�পী কম �শালা আেয়াজন �সে�
��: ত� অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �পিরক�নার কায ��ম ১.৫ অ�যায়ী

            �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �াে�র ত� অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �পিরক�নার কায ��ম ১.৫ অ�যায়ী �াে�র

কম �কত�া-কম �চারী এবং সংি�� ��কেহা�ারগেণর অংশ�হেণ আগামী ২৮ �ফ�য়াির ২০২২ তািরখ �সামবার সকাল ০৯:৩০ িমিনট হেত িবকাল

৪:৩০ িমিনট পয �� ‘ত� অিধকার আইন ২০০৯ ও িবিধিবধান স�েক� জনসেচতনতা �ি�করণ এবং �াে�র উপ�ি� কায ��ম অবিহতকরণ’ িবষয়ক

কম �শালা �াে�র সে�লন কে� (২য় তলা; ক� নং-২১৫, বািড় নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমি�, ঢাকা-১২০৯) অ�ি�ত হেব।

২।           উ� কম �শালার �িচ �মাতােবক আেলাচক, স�ালক, র �ােপা� �য়ার ও অংশ�হণকারীেদর যথাসমেয় উপি�ত থাকার জ� িনেদ �শ�েম

অ�েরাধ করা হেলা 

সং�ি�:            

ক) কম �শালার �িচ ০১ পাতা। 

২৬-২-২০২২

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়):
১) পিরচালক , পিরচালেকর দ�র, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া� 

(স�ালক িহেসেব উপি�ত থাকার অ�েরাধসহ)।

২) অ��, ধামরাই সরকাির কেলজ।
 

৩) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালেকর দ�র, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা 
�া�।

 
৪) সহকারী পিরচালক, উপ�ি� শাখা, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা 

�া�।
 

৫) সহকারী পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন শাখা, �ধানম�ীর িশ�া 
সহায়তা �া�

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

সহায়তা �া�।

�রজওয়ানা আ�ার জাহান

সহকারী পিরচালক

�ফান: ০২-৯১২২৫২৪
ইেমইল: ad.planning@pmeat.gov.bd
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৭) ��া�ামার , আইিস� শাখা , �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�।

৮) সহকারী ��া�ামার , আইিস� শাখা , �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা 

�া�।
 ৯) অ��, �গালাইডা�া �ি��� �িত কেলজ, িসংগাইর, মািনকগ�

 
১০) আ�ল মােলক িময়া , অ��, নয়াবাজার িডি� কেলজ, 

�করানীগ�, ঢাকা
 

১১) জনাব �মা: ইসমাইল , উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার , 
�করানীগ�, ঢাকা

 
১২) কাজী আ�ল ওয়ািহদ �মা: সােলহ, উপেজলা মা�িমক িশ�া 

অিফসার, িসরাজিদখান, ��ীগ�
 

১৩) �মা: হা�ন উর রশীদ, উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার, 
িমজ�া�র, টা�াইল

 
১৪) �মা: রািকব হাসান, উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার, �দাহার

১৫) �রাইয়া আশরাফী �িল, উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার, 

�নগর।
 ১৬) িহসাবর�ণ কম �কত�া, অথ � ও িহসাব শাখা, �ধানম�ীর িশ�া 

সহায়তা �া�

১৭) �মা: আ�ল ওয়া�দ, �ধান িশ�ক, সা�া সরকাির উ� িব�ালয়
 

১৮) �মা: শিহ�ল ইসলাম, �পার, আ�ল কাই�ম দািখল মা�াসা
 ১৯) �মা: িরয়া�ল ইসলাম, �ধান িশ�ক, ই�াহানী উ� িব�ালয়

 
২০) �ি�গত সহকারী,  �ব�াপনা পিরচালেকর দ�র , �ধানম�ীর 

িশ�া সহায়তা �া� (�ব�াপনা পিরচালক (অিতির� সিচব) 

মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।
 ২১) অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, উপ�ি� শাখা, 

�ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�

২২) অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, অথ � ও িহসাব শাখা, 

�ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�
 ২৩) �ি�গত সহকারী, পিরচালেকর দ�র, �ধানম�ীর িশ�া 

সহায়তা �া�

২৪) অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, পিরক�না ও 

উ�য়ন শাখা, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�
 ২৫) অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, �শাসন শাখা , 

�ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�

২৬) ডাটা এি� অপােরটর, আইিস� শাখা , �ধানম�ীর িশ�া 

সহায়তা �া�
 ২৭) ডাটা এি� অপােরটর, আইিস� শাখা , �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা 

�া�

২৮) ডাটা এি� অপােরটর, আইিস� শাখা , �ধানম�ীর িশ�া 

সহায়তা �া�
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২৯) ডাটা এি� অপােরটর, আইিস� শাখা , �ধানম�ীর িশ�া 

সহায়তা �া�
 


