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স্মাযক নাং-36.16.0000.009.25.001.18-866     তাশযখঃ 12.12.2018শরঃ 

 

অশপ আদদ 
 

পববত্র জশনে ঈনে বমলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামা) ও চট্টগ্রাম জজলার ফটিকছবি উপনজলাধীে মুবেরুল উলুম 

বারীয়া ইসলাবময়া োবিল মাদ্রাসার 18তম বাবষ িক সভা উপলনযে আঞ্জুমাে বারীয়া মুবেরীয়া আহমবেয়া বাাংলানেশ এর 

উনযানে শবফকীয়া েরবার শরীনফ 03 বেেব্যাপী আবজমুশশাে মাহবফনলর আনয়াজে করা হনয়নছ। উক্ত মাহবফনল প্রধাে 

অবতবি বহনসনব উপবিত িাকার জন্য ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা  বফাদর্ ডয বেয়াযম্যান প্রদপয এ, বক, এভ, ছাদয়প উল্যা 

ভদাদয়দক আভন্ত্রণ জানাদনা দয়দছ। বেয়াযম্যান ভদাদয় উক্ত অনুষ্ঠাদন প্রধান অশতশথ শদদফ উশিত থাকায দয় ম্মশত 

জ্ঞান কদযদছন। 

 

এ রদক্ষয বেয়াযম্যান ভদাদয় আগাভী 15.12.2018শরঃ তাশযখ শনফায ববাদয েট্টগ্রাভ এয উদেদে শফভানদমাদগ ঢাকা তযাগ 

কযদফন। ভাশপর বদল 16.12.2018শরঃ বযাজ যশফফায ববাদয ঢাকায উদেদে শফভানদমাদগ/বযরদমাদগ যওনা দফন  এফাং 

ভান শফজয় শদফ 2018 উদমান উরদক্ষয কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগয আদয়াজদন ঢাকাি আগাযগাঁও ভশরা 

শরদেকশনক ইনশিটিউে এ কার 09.00 ঘটিকায় অনুদষ্ঠয় আদরােনা বায় অাংগ্রণ কযদফন।  

 

শফশধ বভাতাদফক শতশন টিএ/শর্এ প্রাপ্য দফন। শফলয়টি াংশিষ্ট করদক অফশত কযা দরা। 
 

 

বেয়াযম্যান ভদাদদয়য শনদদ ডক্রদভ 

 

 

প্রদপয বভাঃ ভশজবুয যভান 

বযশজস্ট্রায 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা 

বপানঃ 9612858 

 

স্মাযক নাং-36.16.0000.009.25.001.18-866(14)    তাশযখঃ 12.12.2018শরঃ 

 

শফতযণ- কাম ডাদথ ড ও জ্ঞাতাদথ ডঃ 

1. ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত শেফ (অশতশযক্ত শেফ), শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ শেফারয়, ঢাকা। 
2. ভাননীয় প্রশতভন্ত্রীয একান্ত াশেফ, কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ শেফারয়, ঢাকা।  
3. বজরা প্রাক, েট্টগ্রাভ। 
4. পুশর সুায, েট্টগ্রাভ। 
5. শেফ ভদাদদয়য একান্ত শেফ, কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ শেফারয়, ঢাকা। 
6. যীক্ষা শনয়ন্ত্রক/শযদ ডক/প্রকানা শনয়ন্ত্রক, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 
7. বজরা শক্ষা অশপায, েট্টগ্রাভ। 
8. শাফ যক্ষণ কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 
9. বপ্রাগ্রাভায, আইশটি বর, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। (তাঁদক ত্রটি বফাদর্ ডয ওদয়ফ াইদে প্রকাদয জন্য অনুদযাধ) 

10. মহাসবচব, আঞ্জুমাে বারীয়া মুবেরীয়া আহমবেয়া বাাংলানেশ। 
11. সভাপবত, মুবেরুল উলুম বারীয়া ইসলাবময়া োবিল মাদ্রাসা, ফটিকছবি, চট্টগ্রাম। 

12. সুপার, মুবেরুল উলুম বারীয়া ইসলাবময়া োবিল মাদ্রাসা, ফটিকছবি, চট্টগ্রাম। 

13. শ এ টু বেয়াযম্যান/বযশজস্ট্রায, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 
14. অশপ কশ। 
 

বভাঃ ভশজবুয যভান 

উ-বযশজস্ট্রায (প্রান) 

ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা 

বপানঃ 9674874 
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