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িবষয:় তীয়তীয়   িশ ািশ া   শাসনশাসন   ওও  ব াপনাব াপনা   িবষয়কিবষয়ক  অনলাইনঅনলাইন   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান  । ।
উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, জাতীয় িশ া ব াপনা একােডিম (নােয়ম) এর ব াপনায় আগামী ২৫ লাই
২০২১ ি . হেত ২৯ লাই ২০২১ ি . পয  ০৫ ( াচ) িদেন ািপ তীয় িশ া শাসন ও ব াপনা িবষয়ক অনলাইন িশ ণ
কাস ম (Zoom) াটফম এর মা েম অ ি ত হেব। উ  িশ ণ কােস অংশ হেণর জ  িন বিণত জলা িশ া অিফসার,

সহকারী জলা িশ া অিফসার ও উপেজলা মা িমক িশ া কমকতাগণ- ক মেনানয়ন দান করা হেলা।           

ম নাম ও পদবী মাবাইল না ার  ই- মইল
০১ জনাব আ  র মাঃ আিন ল 

ইসলাম চৗ রী
উপ-পিরচালক (ভার া ) 
মা িমকওউ িশ া
ময়মনিসংহঅ ল

01715-717625 ddmymensingh@yahoo.com

০২ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম
জলা িশ া অিফসার, জলা 

িশ া অিফস, ময়মনিসংহ।
01714-300613 deomymen@yahoo.com

০৩ জনাব শাম ন নাহার মাক দা
জলা িশ া অিফসার, জলা 

িশ া অিফস, জামাল র।
01726-202164 kishorganjdeo2008@yahoo.com

০৪ জনাব লায়লা খানম
জলা িশ া অিফসার     
জলা িশ া অিফস, টা াইল।

01712-378443 deotang.01@gmail.com

০৫ জনাব র য়ান
জলা িশ া অিফসার     
জলা িশ া অিফস, শর র।

01718-194144 deosherpur@yahoo.com

০৬ জনাব মাঃ লিফকার হােসন
সহকারী জলা িশ া অিফসার 
জলা িশ া অিফস, 

িকেশারগ ।

01728-796438 kishorganjdeo2008@yahoo.com

০৭ জনাব মাঃ শাহাদত হােসন
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, উপেজলা মা িমক 
িশ া অিফস, াগাছা, 
ময়মনিসংহ।

01712-003337 useomuktagacha@gmail.com

০৮ জনাব মাহা  আ র রিশদ
উপেজলামা িমকিশ াঅিফসার
উপেজলামা িমকিশ াঅিফস
নকলা, শর র।

01716-523447 useomkla.sher@gmail.com

১



০৯ জনাব মাঃ মিন ামান
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, মা িমক িশ া 
অিফস,নাগর র, টা াইল।

01712-220047 useo_nagarmuktagacha@yahoo.com

১০ জনাব মেহরউ াহ
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার          
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফস
দওয়ানগ , জামাল র।

01712-007356 useodewanganj@gmail.com

১১ জনাব আ  সাঈদ মাঃ আ ল 
ওয়া দ 
জলা িশ া অিফসার, িসেলট

01712683954 sylhetdeo2008@yahoo.com

১২ জনাব নাজমা বগম      
সহকারী জলা িশ া অিফসার, 
িসেলট

01715137274 adeonazma@gmail.com

১৩ জনাব মা: জাহা ীর আলম     
  
জলা িশ া অিফসার, নামগ

01912105441 deosunam@yahoo.com

১৪ জনাব মাহা দ াহ  
জলা িশ া অিফসার 

(ভার া ), 
লপদ: সহকারী জলা িশ া 

অিফসার, হিবগ

01712658700 deo_habigonj@yahoo.com

১৫ জনাব মা: ফজ র রহমান       
 
জলা িশ া অিফসার, 
মৗলভীবাজার

01712160928 deomou@gmail.com

১৬ জনাব মা: মই ল হক   
সহকারী জলা িশ া অিফসার, 
মৗলভীবাজার

01712601084 mainul0091@gmail.com

১৭ জনাব মাঃ সােদক হােসন
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার 
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, হিবগ

01797-062510

nabiganjuseo@gmail.com

১৮ জনাব মাঃ জাহা ীর আলম
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, আজিমরীগ

01709-902990

ajmirigonjuseo@gmail.com

১৯ জনাব মাঃ আ স সামাদ িময়া 
  
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, মৗঃ সদর

01711967646

২০ জনাব িলন চ  রায়
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, ছা ক।

01718-106308 useochhatak@gmail.com
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২১ জনাব মাঃ িমজা র রহমান, 
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, তাহির র         

01712-993737 useo_tahirpur@yahoo.com

২২ জনাব মাঃ গালাম র ানী 
ম মদার        উপেজলা 
মা িমক িশ া অিফসার

01733-863280 useosylhetsadar@gmail.com

২৩ জনাব এেকএম গালাম আযম
জলা িশ া অিফসার, যেশার 01715267664 deojessore@gmail.com

২৪ জনাব তাসিলমা খা ন
জলা িশ া, অিফসার 

(ভার া ), িঝনাইদহ
01733981379 deo_jhenaidah@yahoo.com

২৫ জনাব মা: আলমগীর কবীর
জলা িশ া অিফসার 

(ভার া ), মা রা
01716702275 maguradeo2008@yahoo.com

২৬ জনাব মা: আতাউর রহমান
জলা িশ া অিফসার 

(ভার া ), য়াডা া
01715268862 deochuadanga@gmail.com

২৭ জনাব অসীম মার দাস
জলা িশ া অিফসার, বােগরহাট 01711280815 deobagerhat@gmail.com

২৮ জনাব শখ মিন ল ইসলাম
সহকারী জলা িশ া অিফসার, 
সাত ীরা

01712265926 deostkr@yahoo.com

২৯ জনাব মা: আ াস উি ন
সহকারী জলা িশ া অিফসার, 
যেশার

01715306769 deojessore@gmail.com

৩০ জনাব শখ িফেরাজ আহেমদ
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, িরয়া, লনা

017120106227 useodumuria@gmail.com

৩১ জনাব এসএ আেনায়ার-উল 
স

উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, মাংলা, বােগরহাট।

01711176766 useomongla7@gmail.com

৩২ জনাব শাহরীনা িদল বা
সহকারী জলা িশ া অিফসার, 
রং র

01774550400 deorangpur@yahoo.com

৩৩ জনাব মাফা ল হােসন
সহকারী জলা িশ া অিফসার, 

িড় াম
017176943726 deokurigram@gmail.com

৩৪ জনাব আিজ ল ইসলাম
সহকারী জলা িশ া অিফসার, 
লালমিনরহাট

01732818938 deolalmonirhat@yahoo.com

৩৫ জনাব িজয়াসমীন আরা হক
সহকারী জলা িশ া অিফসার, 
গাইবা া

01727214730 deogaibandha@yahoo.com

৩৬ জনাব মা: আ র বারী
সহকারী জলা িশ া অিফসার, 
িদনাজ র

01712597454 dinajpurdeo2008@yahoo.com
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৩৭ জনাব মা: মিজ র রহমান
সহকারী জলা িশ া অিফসার, 
ঠা র াও

01741695991 thakurgaondeo2008@yahoo.com

৩৮ জনাব শােকিরনা বগম
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, ডমার, নীলফামারী।

01712193671 uscodomar@gmail.com

৩৯ জনাব মা: সিল াহ
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, দবিগ , প গড়।

01715051237 uscodebigonj@yahoo.com

৪০ জনাব মা: আ ল মািমন ম ল
উপেজলা মা িমক িশ া 
অিফসার, পীরগ , রং র।

01712274995 uscopirganjrangpur@gmail.com

২৩-৭-২০২১

মহাপিরচালক ( ন দািয় )
জাতীয় িশ া ব াপনা একােডিম

েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৬৪.১২২.২০.৫৬৩/১(৮) তািরখ: ৮ াবণ ১৪২৮
২৩ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, কেলজ ও শাসন উইং , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
২) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া .....................অ ল..................।
৩) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ৪৫ রানা প ন, ঢাকা।
৪) জলা িশ া অিফসার, ....................................................।
৫) িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, .............................................।
৬) জনাব.........................................................., ।
৭) িপএ  মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র
৮) সংর ণ নিথ, ।

২৩-৭-২০২১
মাহা দ মাজহা ল হক মা দ 

সহকারী পিরচালক-১

৪


