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অফিস আদেশ 

 

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ব ার্ ড (এনশিটিশ ) এর উদ্ভা নী কার্ ডক্রমমর অংি শিমিম  প্রশত শিক্ষা মষ ডর পাঠ্যপুস্তমকর চাশিদা 

িংগ্রি এ ং প্রাপ্ত চাশিদার শিশিমত মুদ্রণকারী প্রশতষ্ঠান কর্তডক পাঠ্যপুস্তমকর মুদ্রণ ও িংশিষ্ট উপমজলা/থানা/বজলা/আঞ্চশলক 

শিক্ষা অশিিার ও শিক্ষা প্রশতষ্ঠান কর্তডক পাঠ্যপুস্তক গ্রিমণর প্রাশপ্ত স্বীকার অনলাইমন দাশিল ও প্রময়াজনীয় শরমপার্ ড প্রস্তুমতর জন্য 

একটি এশিমকিন িির্ওয়যার প্রস্তুত কমরমে। মাধ্যশমক ও উচ্চশিক্ষা অশিদপ্তমরর আঞ্চশলক পশরচালক/উপ-পশরচালক, বজলা 

শিক্ষা অশিিার, থানা/উপমজলা মাধ্যশমক শিক্ষা অশিিারমক উক্ত এশিমকিন িির্ওয়যারটির ব্য িার িম্পমকড এক শদমনর 

মাস্টার বেইনার প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদামনর জন্য চারটি িামপ িকাল ০৯:৩০ িমত ব লা ৪:৩০ পর্ ডন্ত এক শদমনর চারটি প্রশিক্ষণ 

এনশিটিশ ’র ২য় তলাস্থ অশর্র্শরয়াম এ আময়াজন করা িময়মে। উক্ত প্রশিক্ষমণর উমবািনী অনুষ্ঠামন ২৯/০১/২০২০ তাশরমি 

মাধ্যশমক ও উচ্চ মাধ্যশমক শিক্ষা শ িামের অশতশরক্ত িশচ  জনা  বমা. নাজমুল িক িান, ৩০/০১/২০২০ তাশরমি মাধ্যশমক ও 

উচ্চ শিক্ষা অশিদপ্তমরর মিাপশরচালক প্রমিির র্. সিয়দ বমা. বোলাম িারুক এ ং ০৫/০২/২০২০ ও ০৮/০২/২০২০ তাশরমি 

ব ামর্ ডর বচয়ারম্যান প্রমিির নারায়ন চন্দ্র িািা প্রিান অশতশথ শিমিম  উপশস্থত থাকম ন। ২৯/০১/২০২০ ও ৩০/০১/২০২০ তাশরমি 

এনশিটিশ ’র বচয়ারম্যান প্রমিির নারায়ন চন্দ্র িািা িিাপশতত্ব করম ন এ ং ০৫/০২/২০২০ ও ০৮/০২/২০২০ তাশরমি িদস্য 

(পাঠ্যপুস্তক) প্রমিির বমাোঃ িরিাদুল ইিলাম িিাপশতত্ব করম ন। উক্ত উমবািনী অনুষ্ঠামন ব ামর্ ডর িদস্য (পাঠ্যপুস্তক), িদস্য 

(অথ ড), িদস্য (শিক্ষাক্রম), িদস্য (প্রাথশমক শিক্ষাক্রম) ও িশচ  শ মিষ অশতশথ শিমিম  উপশস্থত থাকম ন। ব ামর্ ডর িশচ  

প্রমিির র্. বমাোঃ শনজামুল কশরম-এর িাশ ডক তত্ত্বা িামন প্রশিক্ষণ কার্ ডক্রমটি পশরচাশলত িম । ফিদেবফণ িত কম িকতিা-

কম িোরীগণদক অংশগ্রহদণর জন্য ফিদে িশক্রদম অনুদরাধ করা হদ া। 

প্রশিক্ষকেমণর তাশলকা (বজযষ্ঠতার শিশিমত নয়): [*প্রশিক্ষমণ বিিন পশরচালনার তাশরি আমলাচনা িামপমক্ষ শনি ডারণ করা িম  ।] 

ক্র. নাম পদশ  বিিন িংখ্যা* 

1.  জনা  শমজডা তাশরক শিকমত িদস্য (অথ ড) ১টি 

2.  প্রমিির র্. বমা. শনজামুল কমরম িশচ  ১টি 

3.  প্রমিির বমা: শজয়াউল িক শ তরণ শনয়ন্ত্রক ১টি 

4.  িাি মুিাম্মদ শিমরাজ আল বিরমদৌি উপিশচ  (প্রিািন) ১টি 

5.  জনা  বমািাম্মদ মশনরুল ইিলাম প্রিান শিিা রক্ষণ কম ডকতডা ১টি 

6.  জনা  বমা: িাইদুর রিমান উৎপাদন শনয়ন্ত্রক ১টি 

7.  সিয়দ বমাস্তাশিজুর রিমান উপিশচ  (কমন) ১টি 

8.  জনা  আবু বিনা মাশুকুর রিমান ঊর্ধ্ডতন িান্ডার কম ডকতডা ১টি 

9.  জনা  মামুনুর বিামিন বপ্রাগ্রামার ১টি 

10.  জনা  বমা: জাশকর বিািাইন েম ষণা কম ডকতডা ১টি 

11.  জনা  ফব এম জফসমউফিি  উপ-ফিয়ন্ত্রক(ফবতরণ)  ১টি 

12.  িির্ওয়যার প্রস্তুতকারী প্রশতষ্ঠামনর প্রশতশনশি-১ - ৪টি 

13.  িির্ওয়যার প্রস্তুতকারী প্রশতষ্ঠামনর প্রশতশনশি-২ - ৪টি 

 

প্রশিক্ষণাথী: 

ক্র. শ িামের নাম প্রশিক্ষমণর তাশরি 

১ 
চেগ্রাম ও ময়মনশিংি এর আঞ্চশলক পশরচালক, িকল বজলা ও 

উপমজলা মাধ্যশমক শিক্ষা অশিিার 
২৯/০১/২০২০ 

২ 
খুলনা ও রংপুর এর আঞ্চশলক পশরচালক, বজলা ও উপমজলা 

মাধ্যশমক শিক্ষা অশিিার 
30/০১/২০২০ 

নং-   ৩৭.০৬.০০০০.১০৩.৩৮.০০২.১৮-১০৫                         তারিখ: ২৬ জানয়ুারি,২০২০রি.   
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ক্র. শ িামের নাম প্রশিক্ষমণর তাশরি 

৩ 
ঢাকা ও শিমলর্ এর আঞ্চশলক পশরচালক, বজলা ও উপমজলা 

মাধ্যশমক শিক্ষা অশিিার 
০৫/০২/২০২০ 

৪ 
 শরিাল ও রাজিািী এর আঞ্চশলক পশরচালক, বজলা ও উপমজলা 

মাধ্যশমক শিক্ষা অশিিার 
০৮/০২/২০২০ 

 

বকাি ড পশরচালক, বকাি ড িমন্বয়ক ও িামপার্ ড স্টামির তাশলকা: 

ক্র. নাম পদশ  কম ডিালার দাশয়ত্ব 

1.  জনা  মামুনুর বিামিন বপ্রাগ্রামার বকাি ড পশরচালক 

2.  জনা  রাশজবুল িািান িিকারী বপ্রাগ্রামার বকাি ড িমন্বয়ক 

3.  জনা  িালাউশিন মািমুদ িিকারী বমইনমর্মনন্স ইশিশনয়ার বকাি ড িমন্বয়ক 

4.  জনা  বমা: মশমনুল ইিলাম কশম্পউর্ার অপামরর্র িামপার্ ড স্টাি 

5.  জনা  বমা: আবু িাঈদ িশজ  কশম্পউর্ার অপামরর্র িামপার্ ড স্টাি 

6.  জনা  বমা: আবুল  ািার বস্টার োর্ ড িামপার্ ড স্টাি 

7.  জনা  বমা. িাশনি অশিি িিায়ক িামপার্ ড স্টাি 

8.  জনা  বমা. িাশ   উল্লাি বস্টার োর্ ড িামপার্ ড স্টাি 

9.  জনা  বমা. বমািমলছুর রিমান অশিি িিায়ক িামপার্ ড স্টাি 

যথাযথ কর্তিপদের ফিদে িশক্রদম এ আদেশ জাফর করা হদ া।  

 

 

 

 

                                                                                        (প্রদিসর ড. মমাোঃ ফিজামু  কফরম) 

                                                                                       সফেব 

                                                                                      মিাি: ৯৫৬৫৬৪৪ 

নং-   ৩৭.০৬.০০০০.১০৩.৩৮.০০২.১৮-১০৫/৪০                      তারিখ: ২৬ জানয়ুারি,২০২০রি.   

অনুফ ফপোঃ প্রদয়াজিীয় কায িাদথ ি ও সেয় অবগফতর জন্য- 

১-৪. সেস্য(পাঠ্যপুস্তক/অথ ি/ফশোক্রম/প্রাথফমক ফশোক্রম), এিফসটিফব  

৫-৬. উপ-সফেব(প্রশাসি/কমি), এিফসটিফব 

৭-১০. প্রধাি সম্পােক, প্রধাি ফহসাবরেণ কম িকতিা, ফবতরণ ফিয়ন্ত্রক ও উৎপােি ফিয়ন্ত্রক, এিফসটিফব 

১১. মপ্রাগ্রামার,এিফসটিফব (ওদয়বসাইদে আপদ াদডর অনুদরাধসহ)  

১১-৩৭. সংফিষ্ট কফমটি  

৩৮-৩৯. ফপএ টু মেয়ারম্যাি ও  ফপএ টু সফেব,  এিফসটিফব 

৪০. সংরেণ (সংফিষ্ট িফথ)   

                                                                                     সহকারী সফেব(প্রশাসি) 

                                                                                   মিািোঃ ৯৫৫২৮৪৯ 


