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িবষয়: আিথক সাহা  দান
 
 উপ  িবষেয় িশ া

যাে  য, িশ া েকৗশল

জনাব মাঃ জাবাই ল ইসলাম

ওয়া ই া ইলাইহী রােজউন

েকৗশলী িহেসেব সকেলর

২.০ জনাব মাঃ জাবাই ল

িদনািতপাত করেছন। এমতাব ায়

কের কেরানাভাইরাস া

কাযালেয়র িন বিণত কমক

ক. সহকারী েকৗশলী জনাব

খ. িহসাবর ণ কমকতা জনাব

গ. িহসাবর ণ কমকতা জনাব

৩.০ এ সং া  অিধক

যাগােযাগ করার জ  অ েরাধ

ক. ত াবধায়ক েকৗশলী 

খ. উপপিরচালক ( শাসন) 

 

িবতরণঃ 
১। ত াবধায়ক েকৗশলী
২।  উপপিরচালক ( শাসন
৩। িনবাহী েকৗশলী 
৪। িনবাহী েকৗশলী, 
৫। জনাব মাঃ িসরা ল
৬। িহসাবর ণ কমকতা
৭। সকল কমকতা/কমচাির
৮। অিফস কিপ। 

একই ারক ও তািরেখ িত ািপত
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার

িশ া েকৗশল অিধদ র 
িশ া ভবন,ঢাকা। 

ই- মইলঃ www.eed.moe.gov.bd
 

 
.০০৮.৫৯,১৪৩.১২/১৮০(১০০),  

দান সং া । 

িশ া েকৗশল অিধদ েরর সকল কমকতা

েকৗশল অিধদ েরর িড় াম জলার িচলমাড়ী 

ইসলাম (২৭) গত ০৮ এি ল ২০২০ ড ের

রােজউন)। জনাব মাঃ জাবাই ল ইসলাম কমজীবেন

সকেলর িনকট সমা ত িছেলন।  

জাবাই ল ইসলাম এর েত ত র িবধবা ী দড়

এমতাব ায়, ত র অসহায় ী ও স ােনর ভরণ- পাষণ

ভাবজিনত (Covid-19) উ ুত পিরি িতেত

কমকতাগেণর িনকট সা মত আিথক সাহা  রণ

জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম [01711-28728

জনাব মাঃ ইউ স আলী [০১৭১১-৫৩০২৪৮]

জনাব মাঃ আ  ছািয়দ চৗ রী [০১৭১১-১৬৯৪৩৩

অিধক ত  িকংবা পরামেশর েয়াজন হেল ধান

অ েরাধ করা হেলাঃ- 

 জনাব মাঃ আির র রহমান [০১৭১১-১২৩৮৮০

) জনাব আসা ামান [০১৭৭৯-১৯৮৭২৫] 

েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, ধান কাযালয়
শাসন),িশ া েকৗশল অিধদ র, ধান কাযালয়
 (সকল), িশ া েকৗশল অিধদ র, ধান কাযালয়
, িশ া েকৗশল  অিধদ র,  

িসরা ল ইসলাম, সহকারী েকৗশলী, িশ া েকৗশল
কমকতা, িশ া েকৗশল অিধদ র, িশ া ভবন, 

কমচাির, িশ া েকৗশল অিধদ র। 

িত ািপত 
সরকার 
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            তািরখ: ১২/০৫/২০২০ইং। 

কমকতা/কমচািরর েয়াজনীয় কাযােথ জানােনা

 উপেজলায় কমরত উপসহকারী েকৗশলী

ড ের আ া  হেয় বরণ কেরন (ই া িল ােহ

কমজীবেন একজন সৎ, িন াবান ও পির মী

দড় বছেরর  স ান িনেয় অসহায় অব ায়

পাষণ ও ভিব ৎ িনরাপ ার কথা িবেবচনা

পিরি িতেত যাগােযােগর িবধা অ যায়ী ধান

রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলাঃ- 

8]  

]  

১৬৯৪৩৩]  

ধান কাযালেয়র িন বিণত কমকতাগেণর সােথ

১২৩৮৮০]  

 

১২-০৫-২০২০ 
( ল ল আখতার) 

ধান েকৗশলী(চলিত দািয় ) 
ফান: ৯৫৬২৮৫৬ 

কাযালয়/    সােকল। 
কাযালয়, িশ া ভবন, ঢাকা। 

কাযালয়, িশ া ভবন, ঢাকা। 
   

েকৗশল অিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা। 
, ঢাকা। 

 

জানােনা 

েকৗশলী 

িল ােহ 

পির মী 

অব ায় 

িবেবচনা 

ধান 

সােথ 


