
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মা াসা িশ া অিধদ র 

শাসন শাখা 
গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা)িনউ বইলী রাড,ঢাকা। 
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ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.১৭.৪৬ তািরখ: 
১৬ ম ২০২২

২ জ  ১৪২৯

িবষয:় লভবনলভবন   ওও  মানমান   া েনােন   মা াস ারমা াস ার   নামনাম   কানাকানা   স িলতস িলত   স াইনেবাডসাইনেবাড   াপনাপন   সেসে  । ।
      উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, দেশর িবিভ  ােন ািপত অিধকাংশ মা াসার লভবেন মা াসার নাম

কানা স িলত কান সাইনেবাড াপন করা হয় না। তাছাড়া বড় রা ার পােশ িকংবা মান ােন িদক-িনেদশক িচ সহ
মা াসার নাম কানা স িলত সাইনেবাডও াপন করা হয় না। ফেল পিরদশনকােল িকংবা দা িরক েয়াজেন মা াসার স ক
অব ান (Location) িচি ত করা ক সা  হেয় পেড়। াথিমক, মা িমক ও উ মা িমক পযােয়র সকল িশ া িত ােনর
িদক-িনেদশক বা সাইনেবাড মান ােন থাকেলও অিধকাংশ মা াসার ে  তা দখা যায় না। তাছাড়া িশ া িত ােনর নাম

কানা স িলত সাইনেবাড াপেনর িবষেয় সরকাির িনেদশনাও রেয়েছ। উপর  মান ােন সাইনেবাড াপন করা হেল
মা াসার চার ও পিরিচিতর জ  সহায়ক হয়।
           এমতাব ায়, দেশর সকল কািমল/ফািজল/আিলম/দািখল/এবেতদায়ী মা াসার লভবন ও েবশপেথ নাম কানা
স িলত  সাইনেবাড এবং বড় রা ার পােশ িকংবা মান ােন িদক-িনেদশক িচ সহ মা াসার নাম কানা স িলত সাইনেবাড
(বাংলায়) াপেনর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৭-৫-২০২২

িবতরণ :
১) অ , িবএম আই,গাজী র/সরকাির মা াসা-ই-
আিলয়া, ঢাকা/ িসেলট সরকাির আিলয়া মা াসা, 
িসেলট/সরকাির মা াফািবয়া আিলয়া মা াসা, ব ড়া।
২) অ / পার/এবেতদায়ী ধান......(সকল মা াসা)

ক. এম. ল আমীন
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ফান: ০২-৪১০৩০১৫৯
ইেমইল: dg@dme.gov.bd

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.১৭.৪৬/১(১৯৪) তািরখ: ২ জ  ১৪২৯
১৬ ম ২০২২

অ িলিপ: 
১) সিচব মেহাদয়,কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
২) িবভাগীয় কিমশনার...(সকল) [আওতাধীন মা াসায় িনি তকরেণর অ েরাধসহ]
৩) জলা শাসক....(সকল) [আওতাধীন মা াসায় িনি তকরেণর অ েরাধসহ]
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার...(সকল) [আওতাধীন মা াসায় িনি তকরেণর অ েরাধসহ]
৫) উপেজলা/থানা মা িমক িশ া অিফসার.....(সকল)।

১৭-৫-২০২২
মাহ জা ইয়াছিমন 
সহকারী পিরচালক
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