
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মা াসা িশ া অিধদ র 
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গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা), িনউ বইলী রাড,

ঢাকা-১০০০।

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.২৭.০০১.১৭.৩৭ তািরখ: 
১৯ ম ২০২০

৫ জ  ১৪২৭

িবষয:় িণঝড়িণঝড়  আ ােনরআ ােনর   কারেণকারেণ   মা াস ামা াস া   িশ ািশ া   অিধদ েররঅিধদ েরর   আওতাধীনআওতাধীন   উপ লীয়উপ লীয়  এলাকারএলাকার   মা াস াস হমা াস াস হ
খ ালাখ ালা   র াখ ার াখ া   সেসে ।।

: এমইিডর ারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪০.৯৯.০০২.২০.৩৫৭ তািরখ: ১৮.০৫.২০২০ ি .
উপ  িবষয় ও ে র আেলােক সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কায ম হেণর িনিম  জানােনা যাে  য, আবহাওয়া অিধদ েরর
সবেশষ ত  মেত িণঝড় আ ান ১৯ ম, ২০২০ তািরখ িদবাগত রাত বাংলােদেশর উপ েল আঘাত হানেত পাের। এ
পিরি িতেত উপ লবত  জলার বািস ােদর আ েয়র জ  উপ লীয় এলাকায় অবি ত মা াসাস হ আ ায়ন ক  িহেসেব

বহার করার উে ে  মা াসাস হ সাব িণক খালা রাখার জ  কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ হেত িনেদশনা দান করা
হেয়েছ।
০২. উ  িনেদশনার আেলােক মা াসা িশ া অিধদ েরর আওতাধীন  উপ লীয় এলাকার মা াসাস েহর মে  য িলেত
পাকাভবন রেয়েছ স সব িত ান সাইে ান শ ার িহেসেব সাব িণক খালা রেখ জনগেণর আ ায়েনর ব া িনি ত করেব।
০৩.এ সব এলাকার মা াসা ধানগণ চাবীসহ সাব িণক কম েল উপি ত থাকেবন এবং উ  িবষেয় সংি  জলা শাসক ও
উপেজলা িনবাহী কমকতার সােথ যাগােযাগ করেবন।
০৪. উি িখত িবষেয় িত ান ধানেদর িনেদশনা দানসহ সাব িণক মিনটিরংেয়র জ  জ রী েয়াজেন মা াসা িশ া
অিধদ েরর কে াল েমর দািয় া  িন বিণত কমকতােদর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।
ক. জনাব মাঃ িজয়াউল আহসান , পিরচালক ( শাসন ও অথ), মাবাইল নং-০১৭১১৯৪৪৭২৫
খ. জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম, উপ-পিরচালক ( শাসন), মাবাইল নং-০১৭১৮০১৯৪৯০
গ. জনাব মাঃ আব ল কীত, সহকারী পিরচালক (অথ), মাবাইল নং-০১৯১১৯১৬৮৭৭
০৫.মা াসা িশ া অিধদ েরর পিরদশকগণ ােদর িবভােগর  িণঝড় আ ােনর ত ািদ িতিনয়ত এ দ েরর  কে াল েম

দান করেবন।

১৯-৫-২০২০

অ /সপার.......... মা াসা,
উপেজলা.............. জলা...........

সিফউি ন আহমদ
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.২৭.০০১.১৭.৩৭/১(৬) তািরখ: ৫ জ  ১৪২৭
১৯ ম ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
২) জলা শাসক, সকল জলা
৩) পিরদশক (সকল িবভাগ), মা াসা িশ া অিধদ র
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, সকল উপেজলা

১



৫) জলা িশ া অিফসার, সকল জলা
৬) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, সকল উপেজলা

১৯-৫-২০২০
মাঃ সাই ল ইসলাম 

উপ-পিরচালক( শাসন)

২


