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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ 

www.shed.gov.bd 

 

শসটিদজন স চার্ টার 

১. শভশন ও শমশন 

শভশন :  সবার জন্য মানসম্মত শশক্ষা 

শমশন : সাধারণ, বৃশিমূলক, শবজ্ঞান ও প্রযুশিশভশিক শশক্ষা এবাং প্রশশক্ষদণর সমন্বদয় সুশশশক্ষত, েক্ষ ও উন্নত ননশতকতা সম্পন্ন মানবসম্পে সৃশি। 

২.০ সসবাপ্রোন প্রশতশ্রুশত 
 

২.1) নাগশরক সসবা: 

ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

পাবমলক পরীক্ষার 

োর্ট মম য়কট েিযায়ন 

ম ক্ষা সবার্ ম এবং মবশ্বমবদ্যালয় 

কর্তমক  প্রিযয়নকৃি োর্ট মম য়কট 

জিাদান োয়পয়ক্ষ 

সেবা গ্রহীিায়দর মনজস্ব 

োর্ট মম য়কট 
মবনামূয়ল্য ০৭ (োি) ঘন্টা 

জনাব সিাোঃ আব্দুল্লাহ আল িােউদ (রমববার) 

মেমনয়র েহকারী েমিব (উন্নয়ন-৩) 

স ান: ৯৫৪৬৫৭৮ 

ইয়িইল: dev.sec3@shed.gov.bd 

পাবমলক পরীক্ষার 

োর্ট মম য়কট েিযায়ন 

ম ক্ষা সবার্ ম এবং মবশ্বমবদ্যালয় 

কর্তমক  প্রিযয়নকৃি োর্ট মম য়কট 

জিাদান োয়পয়ক্ষ 

সেবা গ্রহীিায়দর মনজস্ব 

োর্ট মম য়কট 
মবনামূয়ল্য ০৭ (োি) ঘন্টা 

জনাব সিা: সেমলি মেকদার (সোিবার) 

েহকারী েমিব (আইন-২) 

স ান: ৯৫৭৬৬৭৯ 

ইয়িইল: law.section2@shed.gov.bd 

পাবমলক পরীক্ষার 

োর্ট মম য়কট েিযায়ন 

ম ক্ষা সবার্ ম এবং মবশ্বমবদ্যালয় 

কর্তমক  প্রিযয়নকৃি োর্ট মম য়কট 

জিাদান োয়পয়ক্ষ 

সেবা গ্রহীিায়দর মনজস্ব 

োর্ট মম য়কট 
মবনামূয়ল্য ০৭ (োি) ঘন্টা 

জনাব অেীি কুিার কি মকার (িঙ্গলবার) 

মেমনয়র েহকারী েমিব (মবমধবদ্ধ মনরীক্ষা) 

স ান: ৯৫৪৬১০৭ 

ইয়িইল: audit.section1@shed.gov.bd 

আপদের্: 

১ম নৈমাশসক 

(জুলাই-দসদেম্বর ২০২২) 

http://www.shed.gov.bd/
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ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

পাবমলক পরীক্ষার 

োর্ট মম য়কট েিযায়ন 

ম ক্ষা সবার্ ম এবং মবশ্বমবদ্যালয় 

কর্তমক  প্রিযয়নকৃি োর্ট মম য়কট 

জিাদান োয়পয়ক্ষ 

সেবা গ্রহীিায়দর মনজস্ব 

োর্ট মম য়কট 
মবনামূয়ল্য ০৭ (োি) ঘন্টা 

জনাব সগালাি সিাহাম্মদ  ারুক (বুধবার) 

গয়বষণা কি মকিমা 

স ান: ৯৫৭১২৫৫ 

ইয়িইল: research_officer@moedu.gov.bd 

পাবমলক পরীক্ষার 

োর্ট মম য়কট েিযায়ন 

ম ক্ষা সবার্ ম এবং মবশ্বমবদ্যালয় 

কর্তমক  প্রিযয়নকৃি োর্ট মম য়কট 

জিাদান োয়পয়ক্ষ 

সেবা গ্রহীিায়দর মনজস্ব 

োর্ট মম য়কট 
মবনামূয়ল্য ০৭ (োি) ঘন্টা 

জনাব সিাোঃ আবদুল জমলল িজুিদার (বৃহস্পমিবার) 

প্রয়টাকল অম োর (েহকারী েমিব) 

স ান: ৯৫৪৬৬৮২ 

ইয়িইল: jalil20012@gmail.com  

২. 

বাংলায়দ ী 

ছাত্র/ছাত্রীয়দর উচ্চ 

ম ক্ষা (বৃমি) প্রদান 

অনলাইয়নর িাধ্যয়ি অনলাইয়ন 

আয়বদন প্রামির পর যািাই-

বাছাইক্রয়ি উচ্চম ক্ষা (বৃমি) 

প্রদান। 

(https://shed.gov.bd/site/page

/a1e63e56-2929-4dcd-ad25-

38e430266072/%E0%A6%85

%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E

0%A6%BE%E0%A6%87%E0%

A6%A8-

%E0%A6%86%E0%A6%AC%E

0%A7%87%E0%A6%A6%E0%

A6%A8-) 

• েকল েনদ ও নম্বরপত্র 
এর েিযাময়ি কমপ 

মবনামূয়ল্য 

আয়বদনপত্র 

বাছাইয়য়র পর ১৫ 

কি মমদবে 

জনাব সিাছাোঃ সরাখছানা সবগি 

উপেমিব 

স ান: ০২৯৫১২২৪৫ 

সিাবাইল : ০১৭১২৯৩৩৬৮৪ 

ইয়িইল: stipend.sec@shed.gov.bd  

৩. মিমর্য়া কণ মার 

অনলাইয়নর িাধ্যয়ি এ মবভাগ 

কর্তমক গৃমহি মবমভন্ন পদয়ক্ষপ ও 

মেদ্ধান্ত েংক্রান্ত িথ্য/উপাি 

সযিন: পাবমলক পরীক্ষা, 

পাঠ্যপুস্তক মবিরণ, স্কুল-

কয়লয়জর ভমিমর নীমিিালা, 

মবমভন্ন উন্নয়নমূলক কায মক্রি, 

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগমি, 

ম ক্ষার্থীয়দর বৃমি প্রদান, মনয়য়াগ, 

পয়দান্নমি, পদায়নেহ মবমভন্ন 

কায মক্রয়ির িথ্য প্রদান। 

প্রয়যাজয নয় মবনামূয়ল্য িাৎক্ষমনক 

জনাব সিাহাম্মদ আবুল খায়য়র 

িথ্য ও জনেংয়যাগ কি মকিমা 

স ান: ৯৫৭৬৬৮৭ 

সিাবাইল : ০১৭১৬০৬৬৮৮৮ 

ইয়িইল: pro_minister@moedu.gov.bd  

 

mailto:jalil20012@gmail.com
https://shed.gov.bd/site/page/a1e63e56-2929-4dcd-ad25-38e430266072/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-
https://shed.gov.bd/site/page/a1e63e56-2929-4dcd-ad25-38e430266072/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-
https://shed.gov.bd/site/page/a1e63e56-2929-4dcd-ad25-38e430266072/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-
https://shed.gov.bd/site/page/a1e63e56-2929-4dcd-ad25-38e430266072/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-
https://shed.gov.bd/site/page/a1e63e56-2929-4dcd-ad25-38e430266072/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-
https://shed.gov.bd/site/page/a1e63e56-2929-4dcd-ad25-38e430266072/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-
https://shed.gov.bd/site/page/a1e63e56-2929-4dcd-ad25-38e430266072/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-
https://shed.gov.bd/site/page/a1e63e56-2929-4dcd-ad25-38e430266072/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-
https://shed.gov.bd/site/page/a1e63e56-2929-4dcd-ad25-38e430266072/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-
mailto:stipend.sec@shed.gov.bd
mailto:pro_minister@moedu.gov.bd
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২.২) প্রাশতষ্ঠাশনক সসবা: 

ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

মন্ত্রণালদয়র অধীন 

অশধেপ্তর/ 

েপ্তর/প্রশতষ্ঠানসমূদের 

রাজস্ব বাদজদর্র অর্ ট বরাদ্দ 

এ শবভাদগর আওতাধীন অশধেপ্তর/ 

েপ্তর/সাংস্থা েদত স্বয়াংসম্পূণ ট প্রস্তাব 

প্রাশপ্তর পর অর্ ট শবভাদগর অনুদমােন 

সাদপদক্ষ অর্ ট বরাদ্দ প্রোন করা েয়। 

এ শবভাদগর আওতাধীন 

অশধেপ্তর/ েপ্তর/সাংস্থা েদত 

স্বয়াংসম্পূণ ট প্রস্তাব প্রাশপ্ত 

সাদপদক্ষ 

শবনামূদে ০৪ কম টশেবস 

জনাব সিাোঃ নূর-ই-আলি 

উপেমিব (বায়জট) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫১২২০৫ 

ইয়িইল: moebudgetsection@gmail.com  

২. 

সবসরকাশর মাধ্যশমক 

শবদ্যালদয় পাঠোদনর 

অনুমশত 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাদগর ই-

সমইদল 

(nongovt.secondary.sec1@shed.go

v.bd) আদবেন গ্রেণ, যাচাই-বাছাই 

এবাং সভায় অনুদমােনক্রদম 

পাঠোদনর অনুমশত প্রোন করা েয়। 

• শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর 
প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ 

• সাংশিি শশক্ষা সবাদে টর 
প্রশতদবেন 

শবনামূদে ৩০ কম টশেবস 

জনাব সিাোঃ মিজানুর রহিান 

উপসশচব (সবসরকাশর মাধ্যশমক-১, ২) 

স ান: ৯৫৪৫০৩২ 

ইদমইল: nongovt.secondary.sec1@shed.gov.bd  

৩. 
সবসরকাশর মাধ্যশমক 

শবদ্যালদয়র স্বীকৃশত 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাদগর ই-

সমইদল 

(nongovt.secondary.sec2@shed.go

v.bd) আদবেন গ্রেণ, যাচাই-বাছাই 

এবাং সভায় অনুদমােনক্রদম স্বীকৃশত 

প্রোন করা েয়। 

শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ এবাং 

সাংশিি শশক্ষা সবাদে টর 

প্রশতদবেন 

শবনামূদে ৩০ কম টশেবস 

জনাব সিাোঃ মিজানুর রহিান 

উপসশচব (সবসরকাশর মাধ্যশমক-১, ২) 

স ান: ৯৫৪৫০৩২ 

ইদমইল: nongovt.secondary.sec2@shed.gov.bd  

৪. 

সবসরকাশর মাধ্যশমক 

শবদ্যালদয় শবষয় 

স ালার অনুমশত 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাদগর ই-

সমইদল 

(nongovt.secondary.sec1@shed.go

v.bd) আদবেন গ্রেণ, যাচাই-বাছাই 

এবাং সভায় অনুদমােনক্রদম শবষয় 

স ালার অনুমশত প্রোন করা েয়। 

শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ এবাং 

সাংশিি শশক্ষা সবাদে টর 

প্রশতদবেন 

শবনামূদে ৩০ কম টশেবস 

জনাব সিাোঃ মিজানুর রহিান 

উপসশচব (সবসরকাশর মাধ্যশমক-১, ২) 

স ান: ৯৫৪৫০৩২ 

ইদমইল: nongovt.secondary.sec1@shed.gov.bd  

৫. 

সবসরকাশর মাধ্যশমক 

শবদ্যালদয় অশতশরি 

সেশণ শা া স ালার 

অনুমশত 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাদগর ই-

সমইদল 

(nongovt.secondary.sec1@shed.go

v.bd) আদবেন গ্রেণ, যাচাই-বাছাই 

এবাং সভায় অনুদমােনক্রদম 

অশতশরি সেশণ শা া স ালার 

অনুমশত প্রোন করা েয়। 

শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ এবাং 

সাংশিি শশক্ষা সবাদে টর 

প্রশতদবেন 

 

 

শবনামূদে ৩০ কম টশেবস 

জনাব সিাোঃ মিজানুর রহিান 

উপসশচব (সবসরকাশর মাধ্যশমক-১, ২) 

স ান: ৯৫৪৫০৩২ 

ইদমইল: nongovt.secondary.sec1@shed.gov.bd 

mailto:moebudgetsection@gmail.com
mailto:nongovt.secondary.sec1@shed.gov.bd
mailto:nongovt.secondary.sec2@shed.gov.bd
mailto:nongovt.secondary.sec1@shed.gov.bd
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ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬. 

সবসরকাশর মাধ্যশমক 

শবদ্যালদয়র 

ম্যাদনশজাং/শবদশষ 

গভশন টাং কশমটি গঠন 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাদগর ই-

সমইদল 

(nongovt.secondary.sec1@shed.go

v.bd) আদবেন গ্রেণ, যাচাই-বাছাই 

এবাং সভায় অনুদমােনক্রদম 

ম্যাদনশজাং/শবদশষ গভশন টাং কশমটি 

গঠদনর অনুমশত প্রোন করা েয়। 

• শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর 
প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ 

• সাংশিি শশক্ষা সবাদে টর 
প্রশতদবেন 

শবনামূদে ৩০ কম টশেবস 

জনাব সিাোঃ মিজানুর রহিান 

উপসশচব (সবসরকাশর মাধ্যশমক-১, ২) 

স ান: ৯৫৪৫০৩২ 

ইদমইল: nongovt.secondary.sec1@shed.gov.bd 

৭. 

সবসরকাশর মাধ্যশমক 

শবদ্যালদয়র শবদশষ 

কশমটি গঠন 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাদগর ই-

সমইদল 

(nongovt.secondary.sec2@shed.go

v.bd) আদবেন গ্রেণ, যাচাই-বাছাই এবাং 

সভায় অনুদমােনক্রদম শবদশষ কশমটি 

গঠদনর অনুমশত প্রোন করা েয়। 

• শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর 
প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ 

• সাংশিি শশক্ষা সবাদে টর 
প্রশতদবেন 

শবনামূদে ৩০ কম টশেবস 

জনাব সিাোঃ মিজানুর রহিান 

উপসশচব (সবসরকাশর মাধ্যশমক-১, ২) 

স ান: ৯৫৪৫০৩২ 

ইদমইল: nongovt.secondary.sec2@shed.gov.bd 

৮. 
শশক্ষা সবাে টসমূদের 

বাদজর্ অনুদমােন 

শশক্ষা সবাে টসমূে সর্দক প্রাপ্ত 

 সড়া বাদজর্ যাচাই-বাছাই কদর 

কশমটির শসদ্ধান্ত সমাতাদবক 

অনুদমােন সেয়া েয়। 

শশক্ষা সবাে টসমূে সর্দক 

 সড়া বাদজর্ প্রাশপ্ত 

সাদপদক্ষ 

শবনামূদে ০৫ কম টশেবস 

জনাব আিার উনদনছা শশউলী 

উপসশচব (সরকাশর মাধ্যশমক-৩) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭৬৭৮০ 

ইদমইল: govt.secondary.sec3@shed.gov.bd 

৯. 

শব.শস.এস. (সাধারণ 

শশক্ষা) কযাোদরর 

কম টকতটাদের চাকশর 

স্থায়ীকরণ/ 

শনয়শমতকরণ 

মা.উ.শশ. অশধেপ্তর েদত প্রাপ্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপৈ যাচাই-

বাছাইপূব টক কশমটির শসদ্ধান্ত 

সমাতাদবক চাকশর স্থায়ীকরণ/ 

শনয়শমতকরণ করা েয়। 

বুশনয়াশে প্রশশক্ষণ সনে, 

বাশষ টক সগাপনীয় 

প্রশতদবেন, শবভাগীয় 

শৃঙ্খলার প্রশতদবেন ও 

মা.উ.শশ. অশধেপ্তদরর 

সুপাশরশ 

শবনামূদে 

মা.উ.শশ. 

অশধেপ্তদরর 

সুপাশরশ 

প্রাশপ্তর ২০ 

কম টশেবদসর 

মদধ্য 

জনাব সমাোঃ মাসুম আেদমে 

উপসশচব (সরকাশর কদলজ-১) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৬৭ 

ইদমইল: college.sec1@shed.gov.bd 

১০. 

আিীকৃত কদলজ 

শশক্ষকদের চাকশর 

শনয়শমতকরণ 

মা.উ.শশ. অশধেপ্তর েদত প্রাপ্ত 

কাগজপৈ এ শবভাদগর কশমটি 

কর্তটক যাচাই-বাছাই সাদপদক্ষ 

শনয়শমতকরদণর সুপাশরশ করা 

েয়। 

আিীকৃত কদলজ 

শশক্ষকদের শনদয়াগ 

পশৈকার শবজ্ঞাপন, 

শনদয়াদগর সরজুদলশন, 

শনদয়াগপৈ, সযাগোনপৈ, 

শশক্ষা জীবদনর সকল 

শবনামূদে 

মা.উ.শশ. 

অশধেপ্তদরর 

সুপাশরশ 

প্রাশপ্তর ০২ 

মাদসর মদধ্য 

জনাব সমাোঃ আলমগীর সোদসন 

উপসশচব (দবসরকাশর কদলজ-৫) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪৬০৫৬ 

ইদমইল: college.sec5@shed.gov.bd 
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ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সনেপৈ ও অন্যান্য 

কাগজপৈ। 

১১. 

আিীকৃত স্কুল 

শশক্ষকদের চাকশর 

শনয়শমতকরণ 

মা.উ.শশ. অশধেপ্তর েদত প্রাপ্ত 

কাগজপৈ এ শবভাদগর কশমটি 

কর্তটক যাচাই-বাছাই সাদপদক্ষ 

শনয়শমতকরদণর সুপাশরশ করা 

েয়। 

আিীকৃত স্কুল 

শশক্ষকদের শনদয়াগ 

পশৈকার শবজ্ঞাপন, 

শনদয়াদগর সরজুদলশন, 

শনদয়াগপৈ, সযাগোনপৈ, 

শশক্ষা জীবদনর সকল 

সনেপৈ ও অন্যান্য 

কাগজপৈ। 

শবনামূদে 

মা.উ.শশ. 

অশধেপ্তদরর 

সুপাশরশ 

প্রাশপ্তর ০২ 

মাদসর মদধ্য 

কাজী সমাোঃ আব্দুর রেমান 

উপসশচব 

সরকাশর মাধ্যশমক-১ 

স ান: ০২৯৫৪৫৯৭৪ 

ইদমইল: govt.secondary.sec1@shed.gov.bd 

১২. 

শব.শস.এস. (সাধারণ 

শশক্ষা) কযাোদরর 

কম টকতটাদের 

পদোন্নশত 

(সেদযাগী অধ্যাপক 

সর্দক অধ্যাপক 

পদে) 

মাউশশ অশধেপ্তর েদত পদোন্নশতর 

প্রস্তাব প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

বাশষ টক সগাপনীয় 

প্রশতদবেন, শবভাগীয় 

শৃঙ্খলার প্রশতদবেন ও 

মা.উ.শশ. অশধেপ্তদরর 

সুপাশরশ 

শবনামূদে 

মাউশশ 

অশধেপ্তদরর 

প্রস্তাব প্রাশপ্তর 

৩০ শেদনর 

মদধ্য 

সচৌধুরী সাশময়া ইয়াসশমন 

উপসশচব (সরকাশর কদলজ-২) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪৫৯২৩ 

ইদমইল: college.sec2@shed.gov.bd 

১৩. 

শব.শস.এস. (সাধারণ 

শশক্ষা) কযাোদরর 

কম টকতটাদের 

পদোন্নশত (প্রভাষক 

সর্দক সেকারী 

অধ্যাপক এবাং 

সেকারী অধ্যাপক 

সর্দক সেদযাগী 

অধ্যাপক পদে) 

মাউশশ অশধেপ্তর েদত পদোন্নশতর 

প্রস্তাব প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

বাশষ টক সগাপনীয় 

প্রশতদবেন, শবভাগীয় 

শৃঙ্খলার প্রশতদবেন ও 

মা.উ.শশ. অশধেপ্তদরর 

সুপাশরশ 

শবনামূদে 

মাউশশ 

অশধেপ্তদরর 

প্রস্তাব প্রাশপ্তর 

৩০ শেদনর 

মদধ্য 

জনাব সমাোঃ মাসুম আেদমে 

উপসশচব (সরকাশর কদলজ-১) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৬৭ 

ইদমইল: college.sec1@shed.gov.bd 
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ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৪. 

শব.শস.এস. (সাধারণ 

শশক্ষা) কযাোদরর 

কম টকতটাদের ছুটি 

(শশক্ষা ছুটি/বশে: 

বাাংলাদেশ ছুটি) মঞ্জুর 

মাউশশ অশধেপ্তর েদত প্রস্তাব 

প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

প্রার্ীর আদবেন, 

শেসাবরক্ষণ অশ স কর্তটক 

ছুটি প্রাপ্যতা প্রতযয়ন, ভ্রমণ 

শববরণী, শশক্ষা ছুটির সক্ষদৈ 

ভশতটর অ ার সলর্ারসে 

মাউশশ অশধেপ্তদরর 

সুপাশরশ। 

শবনামূদে 

মাউশশ 

অশধেপ্তদরর 

সুপাশরশ 

প্রাশপ্তর ১০ 

কম টশেবদসর 

মদধ্য 

জনাব সমাোম্মে আবু নাদসর সবগ 

উপসশচব (সরকাশর কদলজ-৪) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭০৬৬৩ 

ইদমইল: ds_col4@moedu.gov.bd 

১৫. 

শব.শস.এস. (সাধারণ 

শশক্ষা) কযাোদরর 

কম টকতটাদের সপ্রষণ 

মঞ্জুর 

মাউশশ অশধেপ্তর েদত প্রস্তাব 

প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

প্রার্থীর আয়বদন, ভমিমর 

অ ার সলটার, 

মনয়য়াগপত্র, সযাগদানপত্র, 

িাকমর স্থায়ীকরয়ণর 

কমপ, স্কলার ীয়পর কমপ, 

মপমর্এে কমপ, েরকার 

কর্তমক মনধ মামরি ৩০০/-

টাকার স্ট্যায়ে 

মুিয়লকােহ িা.উ.ম . 

অমধদিয়রর সুপামর । 

শবনামূদে 

মাউশশ 

অশধেপ্তদরর 

সুপাশরশ 

প্রাশপ্তর ১০ 

কম টশেবদসর 

মদধ্য 

জনাব সমাোম্মে আবু নাদসর সবগ 

উপসশচব (সরকাশর কদলজ-৪) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭০৬৬৩ 

ইদমইল: ds_col4@moedu.gov.bd 

১৬. 

শব.শস.এস. (সাধারণ 

শশক্ষা) কযাোদরর 

কম টকতটাদের 

সপনশন মঞ্জুশর 

মাউশশ অশধেপ্তর কর্তটক আদবেন 

প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

শনধ টাশরত  রদম সপনশদনর 

আদবেন, শপ.আর.এল 

মঞ্জুশরর আদেশ, 

ই.এল.শপ.শস, সপনশদনর নবধ 

উিরাশধকারীর স াষনাপৈ, 

না-োবী প্রতযয়নপৈ, জাতীয় 

পশরচয়পৈ, মোপশরচালক, 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা 

অশধেপ্তদরর সুপাশরশ 

সাদপদক্ষ  (ল িংক)  

 

শবনামূদে ০৭ কম টশেবস 

জনাব সমাোঃ আবু নাদসর সবগ 

উপসশচব, সরকাশর কদলজ-৩ 

স ান: ৯৫৫৩২৭৬  

সিাবাইল: ০১৭১২ -২৫২৩৫৬  

ইদমইল: college.sec3@shed.gov.bd 

https://shed.portal.gov.bd/site/page/533d05c0-1154-4e8f-ae53-cdfb24e64e74
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ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

https://shed.porta

l.gov.bd/site/page

/533d05c0-1154-

4e8f-ae53-

cdfb24e64e74 

১৭. 

শব.শস.এস. (সাধারণ 

শশক্ষা) কযাোদরর 

কম টকতটাদের শলদয়ন 

মঞ্জুর 

মাউশশ অশধেপ্তর েদত প্রস্তাব 

প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

প্রার্ীর আদবেন, চাকশরর 

অ ার সলর্ার, শনদয়াগপৈ, 

সযাগোনপৈ, চাকশর 

স্থায়ীকরদণর কশপ, 

শপ.শে.এস. কশপ, োয়-দেনা 

যর্া ভশবষ্যৎ তেশবল, কোণ 

তেশবল, সযৌর্ বীমা 

শপ্রশময়াম, সপনশন ও শলভ 

স্যালাশরর চাঁো এবাং গৃে 

শনম টাণ, সমার্র কার, সমার্র 

সাইদকল, বাই-সাইদকল 

অশগ্রম ইতযাশের ঋণ প্রদেয় 

অদর্ টর সাশব টক শববরণী, 

সরকাশর গাশড় এবাং 

সর্শলদ ান বরাদ্দ প্রাপ্ত েদয় 

র্াকদল তা প্রতযাপ টন করদবন 

মদম ট প্রশাসশনক কর্তটপদক্ষর 

প্রতযয়ন পৈ সরকার কর্তটক 

শনধ টাশরত ৩০০/- র্াকার 

স্ট্যাদম্প মুচদলকাসে  

মা.উ.শশ. অশধেপ্তদরর 

সুপাশরশ  

শবনামূদে 

মা.উ.শশ. 

অশধেপ্তদরর 

সুপাশরশ 

প্রাশপ্তর ১০ 

কম টশেবদসর 

মদধ্য 

জনাব সমাোম্মে আবু নাদসর সবগ 

উপসশচব (সরকাশর কদলজ-৪) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭০৬৬৩ 

ইদমইল: ds_col4@moedu.gov.bd 

১৮. 

সরকাশর সাধারণ ও 

সরকাশর কৃশষ 

শবশ্বশবদ্যালয়সমূদের 

শশক্ষক/কম টকতটাদের 

নবদেশশক প্রশশক্ষণ/ 

সাংশিি শবশ্বশবদ্যালয়সমূে েদত 

প্রস্তাব প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

অ ার সলর্ার, শবভাগীয় 

প্রধাদনর সুপাশরশ, 

শবশ্বশবদ্যালদয়র সাটি টশ দকর্/ 

প্রশাসশনক অনুদমােন, ছুটির 

প্রাপ্যতা, শবগত ০১ বছদরর 

শবদেশ ভ্রমদণর শববরণী 

শবনামূদে ১৫ কম টশেবস 

সিা: িাহমুদুল আলি 

উপেমিব 

েরকামর োধারণ মবশ্বমবদ্যালয়  াখা 

স ান: ৯৫৭২১৮৫ 

সিাবাইল: ০১৭২০১২৭৭৬২ 

ইয়িইল: ds_univ1@moedu.gov.bd 

https://shed.portal.gov.bd/site/page/533d05c0-1154-4e8f-ae53-cdfb24e64e74
https://shed.portal.gov.bd/site/page/533d05c0-1154-4e8f-ae53-cdfb24e64e74
https://shed.portal.gov.bd/site/page/533d05c0-1154-4e8f-ae53-cdfb24e64e74
https://shed.portal.gov.bd/site/page/533d05c0-1154-4e8f-ae53-cdfb24e64e74
https://shed.portal.gov.bd/site/page/533d05c0-1154-4e8f-ae53-cdfb24e64e74
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ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সভা/ সসশমনার/ 

কম টশালায় 

অাংশগ্রেণ এবাং ছুটি 

সাংক্রান্ত কায টক্রম 

(শনধ টাশরত ছক) সাংশিি 

শবভাদগর শশক্ষকগদণর তথ্য 

(শনধ টাশরত ছদক) 

১৯. 

সরকাশর সাধারণ ও 

সরকাশর কৃশষ 

শবশ্বশবদ্যালয়সমূদের 

শভশস/দপ্রা-শভশস/ 

সেজারার শনদয়াগ 

সাংক্রান্ত কায টক্রম 

মোমান্য আচার্য্ট কর্তটক 

শনদয়াগপ্রাপ্ত 

মোমান্য আচার্য্ট কর্তটক 

শনদয়াগপ্রাপ্ত 
শবনামূদে - 

সিা: িাহমুদুল আলি 

উপেমিব 

েরকামর োধারণ মবশ্বমবদ্যালয়  াখা 

স ান: ৯৫৭২১৮৫ 

সিাবাইল: ০১৭২০১২৭৭৬২ 

ইয়িইল: ds_univ1@moedu.gov.bd 

২০. 

সবসরকাশর 

শবশ্বশবদ্যালয়সমূদের 

শশক্ষক/কম টকতটাদের 

নবদেশশক প্রশশক্ষণ/ 

সভা/ সসশমনার/ 

কম টশালায় 

অাংশগ্রেণ এবাং ছুটি 

সাংক্রান্ত কায টক্রম 

সাংশিি শবশ্বশবদ্যালয়সমূে েদত 

প্রস্তাব প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

অ ার সলর্ার, শবভাগীয় 

প্রধাদনর সুপাশরশ, 

শবশ্বশবদ্যালদয়র সাটি টশ দকর্/ 

প্রশাসশনক অনুদমােন, ছুটির 

প্রাপ্যতা, শবগত ০১ বছদরর 

শবদেশ ভ্রমদণর শববরণী 

(শনধ টাশরত ছক) সাংশিি 

শবভাদগর শশক্ষকগদণর তথ্য 

(শনধ টাশরত ছদক) 

শবনামূদে ১৫ কম টশেবস 

র্. সিা:  রহাদ সহায়েন 

উপেমিব (য়বেরকামর মবশ্বমবদ্যালয়-১) 

স ান: ৯৫৪৯১৭৬ 

ইয়িইল: private.univ1@shed.gov.bd  

২১. 

সবসরকাশর 

শবশ্বশবদ্যালয়সমূদের 

শভশস/দপ্রা-শভশস/ 

সেজারার শনদয়াগ 

সাংক্রান্ত কায টক্রম 

শবশ্বশবদ্যালয়সমূে েদত প্রস্তাব 

প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ শবশ্বশবদ্যালয় 

মঞ্জুশর কশমশদনর মতামত শনদয় 

শনদয়াগ প্রশক্রয়া সম্পন্ন করা েয় 

শবশ্বশবদ্যালয়সমূে েদত 

প্রাপ্ত প্রস্তাব 
শবনামূদে ১৫ কম টশেবস 

র্. সিা:  রহাদ সহায়েন 

উপেমিব (য়বেরকামর মবশ্বমবদ্যালয়-১) 

স ান: ৯৫৪৯১৭৬ 

ইয়িইল: private.univ1@shed.gov.bd  

২১. 

সরকাশর শবজ্ঞান ও 

প্রযুশি শবষয়ক 

শবশ্বশবদ্যালয়সমূদের 

শশক্ষক/কম টকতটাদের 

নবদেশশক প্রশশক্ষণ/ 

সাংশিি শবশ্বশবদ্যালয়সমূে েদত 

প্রস্তাব প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

অ ার সলর্ার, শবভাগীয় 

প্রধাদনর সুপাশরশ, 

শবশ্বশবদ্যালদয়র সাটি টশ দকর্/ 

প্রশাসশনক অনুদমােন, ছুটির 

প্রাপ্যতা, শবগত ০১ বছদরর 

শবদেশ ভ্রমদণর শববরণী 

শবনামূদে ১৫ কম টশেবস 

জনাব সিাছাোঃ সরাখছানা সবগি 

উপেমিব (মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালয়) 

স ান: ০২৯৫১২২৪৫ 

সিাবাইল: ০১৭১২৯৩৩৬৮৪ 

ইয়িইল: ds_s.tech@moedu.gov.bd  
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ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সভা/ সসশমনার/ 

কম টশালায় 

অাংশগ্রেণ এবাং ছুটি 

সাংক্রান্ত কায টক্রম 

(শনধ টাশরত ছক) সাংশিি 

শবভাদগর শশক্ষকগদণর তথ্য 

(শনধ টাশরত ছদক) 

২২. 

সরকাশর শবজ্ঞান ও 

প্রযুশি শবষয়ক 

শবশ্বশবদ্যালয়সমূদের 

শভশস/দপ্রা-শভশস/ 

সেজারার শনদয়াগ 

সাংক্রান্ত কায টক্রম 

মোমান্য আচার্য্ট কর্তটক 

শনদয়াগপ্রাপ্ত 

মোমান্য আচার্য্ট কর্তটক 

শনদয়াগপ্রাপ্ত 
শবনামূদে  

জনাব সিাছাোঃ সরাখছানা সবগি 

উপেমিব (মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালয়) 

স ান: ০২৯৫১২২৪৫ 

সিাবাইল: ০১৭১২৯৩৩৬৮৪ 

ইয়িইল: ds_s.tech@moedu.gov.bd 
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 ২.৩) অভযন্তরীণ সসবা: 

ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা 

শবভাদগর কম টকতটা/ 

কম টচারীদের পে সৃজন, 

পে স্থায়ীকরণ 

জনপ্রশাসন  ও অর্ ট মন্ত্রণালদয়র 

সম্মশতর শভশিদত 

উর্ধ্টতন কর্তটপদক্ষর 

সুপাশরশ/শনদে টশনা 
শবনামূদে ০৭ কম টশেবস 

জনাব সমাোঃ সাইফুর রেমান  ান 

উপসশচব (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইদমইল: ds.admin@shed.gov.bd 

২. 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা 

শবভাদগর কম টকতটা/ 

কম টচারীদের সাধারণ 

ভশবষ্য তেশবল 

আদবেন প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

আদবেন ও 

শেসাবরক্ষণ অশ দসর 

প্রতযয়ন 

শবনামূদে ০৭ কম টশেবস 

জনাব সমাোঃ সাইফুর রেমান  ান 

উপসশচব (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইদমইল: ds.admin@shed.gov.bd 

৩. 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা 

শবভাদগর কম টকতটা/ 

কম টচারীদের ছুটি সাংক্রান্ত 

 

আদবেন প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 
আদবেন এবাং ছুটি 

প্রাপ্যতা সাদপদক্ষ 
শবনামূদে ১০ কম টশেবস 

জনাব সমাোঃ সাইফুর রেমান  ান 

উপসশচব (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইদমইল: ds.admin@shed.gov.bd 

৪. 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা 

শবভাদগর কম টচারীগদণর 

শনদয়াগ/পদোন্নশত/ 

শৃঙ্খলা/বেলী 

উর্ধ্টতন কম টকতটাদের শনদে টশনা 

অনুযায়ী 

আদবেনপ্রাশপ্ত/অশভদযাগ

প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 
শবনামূদে ১০ কম টশেবস 

জনাব সমাোঃ সাইফুর রেমান  ান 

উপসশচব (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইদমইল: ds.admin@shed.gov.bd 

৫. 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা 

শবভাদগর কম টচারীদের 

ACR ও ব্যশিগত নশর্ 

সাংরক্ষণ 

ACR প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ ACR প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ শবনামূদে ০৭ কম টশেবস 

জনাব সমাোঃ সাইফুর রেমান  ান 

উপসশচব (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইদমইল: ds.admin@shed.gov.bd 

৬. 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা 

শবভাদগ পোয়নকৃত 

কম টচারীগদণর 

সযাগোন/পোয়ন  

উর্ধ্টতন কম টকতটাদের শনদে টশনা 

অনুযায়ী 

বেলী/পোয়ন 

আদেশপ্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 
শবনামূদে ১০ শেন 

জনাব সমাোঃ সাইফুর রেমান  ান 

উপসশচব (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইদমইল: ds.admin@shed.gov.bd 
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ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭ 

কি মকিমা-কি মিারীয়দর 

ব্যমিগি েেমকমি 

িথ্যামদ (PIMS) 

উর্ধ্টতন কম টকতটাদের শনদে টশনা 

অনুযায়ী 
প্রদযাজয নয় শবনামূদে ০৭ শেন 

জনাব সমাোঃ সাইফুর রেমান  ান 

উপসশচব (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইদমইল: ds.admin@shed.gov.bd 

৮. 
সরকাশর বাসাবাড়ী বরাদ্দ 

প্রোন 

আদবেনপ্রাশপ্ত ও বাসা  াশল র্াকা 

সাদপদক্ষ 
আদবেনপ্রাশপ্ত সাদপদক্ষ শবনামূদে ১০ শেন 

জনাব সমাোঃ সাইফুর রেমান  ান 

উপসশচব (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইদমইল: ds.admin@shed.gov.bd 

৯. 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা 

শবভাদগর কম টকতটা-

কম টচাশরদের সপনশন 

মঞ্জুশর সাংক্রান্ত 

আদবেন প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

শনধ টাশরত  রদম সপনশদনর 

আদবেন, শপআরএল 

মঞ্জুশরর আদেশ, 

ইএলশপশস, সপনশদনর নবধ 

উিরাশধকারীর স াষনাপৈ, 

না-োবী প্রতযয়নপৈ, 

জাতীয় পশরচয়পৈ (ল িংক) 

https://shed.por

tal.gov.bd/site/p

age/3ee7edb5-

d9ad-4769-acf7-

59641488cb15 

শবনামূদে ০৭ কম টশেবস 

জনাব সমাোঃ সাইফুর রেমান  ান 

উপসশচব (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইদমইল: ds.admin@shed.gov.bd 

১০. 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা 

শবভাগ, অধীনস্থ 

েপ্তর/অশধেপ্তর/সাংস্থার 

কম টকতটা/কম টচারীর 

কশম্পউর্ার ঋণ, মর্রগাশড় 

ও মর্র  সাইদকল ক্রদয়র 

ঋণ মঞ্জুশর 

আদবেনপৈ প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

 

১। েপ্তর সাংস্থার মাধ্যদম     

সপ্রশরত আদবেনপৈ 

২। ঋণ মঞ্জুশরপৈ 

৩। শবভাগীয় মামলা ও 

দুনীশত মামলা সনই মদম ট 

প্রতযয়নপৈ 

শবনামূদে ২০ কম টশেবদস 

জনাব সমাোঃ সাইফুর রেমান  ান 

উপসশচব (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

ইদমইল: ds.admin@shed.gov.bd 

১১. 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা 

শবভাদগর অধীনস্থ 

েপ্তর/অশধেপ্তর/সাংস্থার 

আদবেনপৈ প্রাশপ্ত সাদপদক্ষ 

 

১। েপ্তর সাংস্থার মাধ্যদম     

সপ্রশরত আদবেনপৈ 

২। ঋণ মঞ্জুশরপৈ 

শবনামূদে ২০ কম টশেবদস 

জনাব সমাোঃ সাইফুর রেমান  ান 

উপসশচব (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৪০৪৯০ 

https://shed.portal.gov.bd/site/page/3ee7edb5-d9ad-4769-acf7-59641488cb15
https://shed.portal.gov.bd/site/page/3ee7edb5-d9ad-4769-acf7-59641488cb15
https://shed.portal.gov.bd/site/page/3ee7edb5-d9ad-4769-acf7-59641488cb15
https://shed.portal.gov.bd/site/page/3ee7edb5-d9ad-4769-acf7-59641488cb15
https://shed.portal.gov.bd/site/page/3ee7edb5-d9ad-4769-acf7-59641488cb15
https://shed.portal.gov.bd/site/page/3ee7edb5-d9ad-4769-acf7-59641488cb15
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ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কম টরত 

কম টকতটা/কম টচারীর গৃে 

শনম টাণ ঋণ মঞ্জুশরর 

আদবেন অর্ ট শবভাদগ 

অগ্রায়ণ। 

৩। শবভাগীয় মামলা ও 

দুনীশত মামলা সনই মদম ট 

প্রতযয়নপৈ 

ইদমইল: ds.admin@shed.gov.bd 

১২. 

তথ্য অশধকার আইন-

২০০৯ অনুসাদর তথ্য 

প্রোন 

এ শবভাদগর ওদয়বসাইর্ 

(shed.gov.bd) 

• িথ্য প্রামির 

আয়বদনপত্র 

( রি-ক) 

• িাধ্যমিক ও উচ্চ 

ম ক্ষা মবভায়গর 

ওয়য়বোইট হয়ি 

‘িথ্য প্রামির 

আয়বদনপত্র' 

র্াউনয়লার্করণ। 

• প্রয়য়াজন হয়ল 

‘িথ্য প্রামির 

আয়বদন’ এর 

োয়র্থ অমিমরি 

কাগজ 

ব্যবহারকরণ 

(ল িংক) 

https://she

d.portal.go

v.bd/site/p

age/f51ad

405-4aec-

452d-b7bc-

8d9456a7

4cb2 

 

সেবার মূল্য 

মলমখি সকান 

র্কুয়িয়ন্টর কমপ 

েরবরায়হর জন্য 

(ম্যাপ, নক া, ছমব, 

কমেউটার মপ্রন্টেহ) 

এ-৪ ও এ-৩ িায়পর 

কাগয়জর সক্ষয়ত্র প্রমি 

পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হায়র 

এবং িদূদ্ধম োইয়জর 

কাগয়জর সক্ষয়ত্র প্রকৃি 

মূল্য। 

 

মর্স্ক, মেমর্ ইিযামদ িথ্য 

েরবরায়হর সক্ষয়ত্র (১) 

আয়বদনকারী কর্তমক 

মর্স্ক, মেমর্ ইিযামদ 

েরবরায়হর সক্ষয়ত্র মবনা 

মূয়ল্য, 

(২) িথ্য েরবরাহকারী 

কর্তমক মর্স্ক, মেমর্ 

ইিযামদ েরবরায়হর 

সক্ষয়ত্র উহার প্রকৃি মূল্য। 

 

সকান আইন বা েরকামর 

মবধান বা মনয়দ ম না 

অনুযায়ী কাউয়ক 

একর্ট প্রদান ইউমনট 

জমিি র্থাকয়ল ২০ 

কায মমদবে। িয়ব 

অনুয়রাধকৃি িয়থ্যর 

োয়র্থ একামধক প্রদান 

ইউমনট বা 

কর্তমপয়ক্ষর েংমিষ্টিা 

র্থাকয়ল অনমধক ৩০ 

কায মমদবে। 

জীবন-মৃত্যয, সগ্র িার 

এবং কারাগার হয়ি 

মুমি েেমকমি িথ্য 

প্রদায়নর সক্ষয়ত্র- ২৪ 

ঘন্টা। 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

কি মকিমার নািোঃ সিা: ইব্রামহি ভূঞা 

পদমব: উপেমিব (প্রম ক্ষণ) 

কায মালয়োঃ কক্ষ নং- ১৮০৪, ভবন-৬, 

বাংলায়দ  েমিবালয়, ঢাকা। 

স ানোঃ ০২- ৫৫১০০৮৪৩ 

সিাবাইলোঃ ০১৭৭৮৩৮০০৫১ 

ইয়িইলোঃ training.sec@shed.gov.bd  

ওয়য়বোইটোঃ www.shed.gov.bd 
 

মবকল্প দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

জনাব সিাোঃ আব্দুে োিাদ 

পদমবোঃ উপসশচব 

কায মালয়োঃ কক্ষ নং- ১৭০২, ভবন-৬, 

বাংলায়দ  েমিবালয়, ঢাকা। 

স ানোঃ ২২৩৩৫৭০৯৭ 

সিাবাইলোঃ ০১৯১৩৫০৬২৫৮ 

ইয়িইলোঃ parliament.sec@shed.gov.bd  

ওয়য়বোইটোঃ www.shed.gov.bd 

 

 

আমপলকারী কর্তমপক্ষ 

কি মকিমার নািোঃ 

জনাব সিাোঃ আবু বকর মছদ্দীক 

পদমবোঃ েমিব 

https://shed.portal.gov.bd/site/page/f51ad405-4aec-452d-b7bc-8d9456a74cb2
https://shed.portal.gov.bd/site/page/f51ad405-4aec-452d-b7bc-8d9456a74cb2
https://shed.portal.gov.bd/site/page/f51ad405-4aec-452d-b7bc-8d9456a74cb2
https://shed.portal.gov.bd/site/page/f51ad405-4aec-452d-b7bc-8d9456a74cb2
https://shed.portal.gov.bd/site/page/f51ad405-4aec-452d-b7bc-8d9456a74cb2
https://shed.portal.gov.bd/site/page/f51ad405-4aec-452d-b7bc-8d9456a74cb2
https://shed.portal.gov.bd/site/page/f51ad405-4aec-452d-b7bc-8d9456a74cb2
https://shed.portal.gov.bd/site/page/f51ad405-4aec-452d-b7bc-8d9456a74cb2
https://shed.portal.gov.bd/site/page/f51ad405-4aec-452d-b7bc-8d9456a74cb2
mailto:training.sec@shed.gov.bd
http://www.shed.gov.bd/
http://www.shed.gov.bd/
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ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদমব, স ান ও ই-য়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 েরবরাহকৃি িয়থ্যর 

সক্ষয়ত্র মবনামূয়ল্য। 

 

মূয়ল্যর মবমনিয়য় 

মবক্রয়য়যাগ্য প্রকা নার 

সক্ষয়ত্র প্রকা নায় 

মনধ মামরি মূল্য। 

 

পমরয় াধ পদ্ধমি 

িয়থ্যর মূল্য  রি ‘ঘ’ 

অনুযায়ী িথ্য প্রামির 

অনুয়রাধ ম  এবং িয়থ্যর 

মনধ মামরি মূল্য ০৫ 

কি মমদবয়ের িয়ধ্য প্রদান 

করয়ি হয়ব। 

 

িয়থ্যর মূল্য নগদ, িামন 

অর্ মার, সপাস্ট্াল অর্ মার, 

ক্রের্ সিক অর্থবা স্ট্যাে 

এর িাধ্যয়ি প্রদান করা 

যায়ব। িয়থ্যর মূল্য  

জিাদায়নর সকার্োঃ ১-

৩৩০১-০০০১-১৮০৭ 

কায মালয়োঃ িাধ্যমিক ও উচ্চ ম ক্ষা মবভাগ, 

বাংলায়দ  েমিবালয়, ঢাকা। 

স ানোঃ ০২৯৫৭৬৬৭৯ (অম ে) 

ইয়িইলোঃ secretary@moedu.gov.bd 

ওয়য়বোইটোঃ www.shed.gov.bd 

mailto:secretary@moedu.gov.bd
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৩. অশভদযাগ প্রশতকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধশত (GRS) 

 

সসবা প্রাশপ্তদত অসন্তুি েদল োশয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার সদে সযাগাদযাগ করুন। শতশন সমাধান শেদত ব্যর্ ট েদল শনদনাি পদ্ধশতদত সযাগাদযাগ কদর আপনার সমস্যা অবশেত করুন। 

ক্রশমক ক ন সযাগাদযাগ করদবন সযাগাদযাদগর ঠিকানা শনষ্পশির সময়সীমা 

১ োশয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা সমাধান শেদত ব্যর্ ট েদল 

GRS স াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা 

নাম ও পেশব : ে. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ 

যুগ্মসশচব (নীশত ও সাংস্কার অশধশা া-১) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫১৪৭৪৭ 

ই-সমইল: addsec_dev@moedu.gov.bd 

ওদয়বসাইর্: www.shed.gov.bd 

৩০ কায টশেবস 

২ GRS স াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা শনশে টি সমদয় সমাধান শেদত ব্যর্ ট েদল 

জনাব সমাোঃ সবলাদয়ত সোদসন তালুকোর 

অশতশরি সশচব (প্রশাসন ও অর্ ট) 

স ান: +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৩৬ 

ই-সমইল: addsec_admn@moedu.gov.bd 

     ২০ কায টশেবস 

৩ আশপল কম টকতটা শনশেি সমদয় সমাধান শেদত না পারদল 
মশন্ত্রপশরষে শবভাদগর অশভদযাগ ব্যবস্থাপনা সসল 

স ান : +৮৮-০২-৯৫১৩৪৩৩ 
৬০ কায টশেবস 

৪. আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা: 

ক্রশমক প্রশতশ্রুত/কাশিত সসবা প্রাশপ্তর লদক্ষয করণীয় 

১) শনধ টাশরত  রদম সম্পূণ টভাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন 

২) সঠিক সমদয়র মদধ্য প্রদয়াজনীয় শ  পশরদশাধ করা 

৩) সাক্ষাদতর জন্য শনধ টাশরত সমদয় উপশস্থত র্াকা 

৪) প্রশতটি সসবা সম্পদকট যর্াযর্ ধারণা লাদভর জন্য সদচি র্াকা 

৫) সসবা প্রাশপ্তর পর আপনার মূেবান মতামত প্রোন করা 

http://www.shed.gov.bd/
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সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত বাস্তবায়দন কম টপশরকল্পনা: 

 

 ক) কম টকতটা/কম টচাশরদের সসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত (শসটিদজন স চার্ টার) বাস্তবায়দন সমৃ্পিতা ও সদচতনতা বৃশদ্ধ শবষয়ক কম টপশরকল্পনা ২০২১-২২ 
 

ক্র: নাং 
সসবা/দসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত 

শবষয়ক 

সম্পৃিতা ও সদচতনতা বৃশদ্ধ 

শবষয়ক কায টক্রম 

পদ্ধশত/উপকরণ 

ইতযাশে 

অাংশগ্রেণকারীদের 

শববরণ 

বাস্তবায়দন সময় ও 

স্থান 

োশয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

 

১. 

শসটিদজন স চার্ টার বাস্তবায়দন 

সম্পৃিতা শবষদয় 

কম টপশরকল্পনা 

মাশসক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন আদলাচনা/মতশবশনময় সকল কম টকতটা  

কি মকিমার নািোঃ সিা: ইব্রামহি ভূঞা 

পদমব: উপেমিব (প্রম ক্ষণ) 

কায মালয়োঃ কক্ষ নং- ১৮০৪, ভবন-৬, বাংলায়দ  

েমিবালয়, ঢাকা। 

স ানোঃ ০২- ৫৫১০০৮৪৩ 

সিাবাইলোঃ ০১৭৭৮৩৮০০৫১ 

ইয়িইলোঃ training.sec@shed.gov.bd  

ওয়য়বোইটোঃ www.shed.gov.bd 

২. 

শসটিদজন স চার্ টার বাস্তবায়দন 

সম্পৃিতা শবষদয় ইন-োউজ 

সেশনাং 

প্রশশক্ষণ শা ার মাধ্যদম 

কায টক্রম গ্রেণ 

সলকচার/মাশিশমশেয়া 

সপ্রদজন্টশন 
সকল কম টকতটা 

০১/০৭/২০২১ েদত 

৩০/০৬/২০২২ পয টন্ত 

কি মকিমার নািোঃ সিা: ইব্রামহি ভূঞা 

পদমব: উপেমিব (প্রম ক্ষণ) 

কায মালয়োঃ কক্ষ নং- ১৮০৪, ভবন-৬, বাংলায়দ  

েমিবালয়, ঢাকা। 

স ানোঃ ০২- ৫৫১০০৮৪৩ 

সিাবাইলোঃ ০১৭৭৮৩৮০০৫১ 

ইয়িইলোঃ training.sec@shed.gov.bd  

ওয়য়বোইটোঃ www.shed.gov.bd 

 

mailto:training.sec@shed.gov.bd
http://www.shed.gov.bd/
mailto:training.sec@shed.gov.bd
http://www.shed.gov.bd/

