
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া েকৗশল অিধদ র 
www.eedmoe.gov.bd 

 

সবা দান িত িত (িস েজন  চাট ার) 
 

1. িভশন ও িমশন  
   
িভশন: পিরেবশ বা ব িশ া অবকাঠােমা িনম াণও আসবাবপ  সরবরাহ। 

 
 িমশন: সকল  ছা  ছা ীেদর পাঠদােনর উপেযাগী আ িনক, িব ানস ত ও পিরেবশ বা ব িশ া অবকাঠােমা িনম াণ, স সারণ, সং ারও িশ া িত নস েহ আসবাবপ  সরবরাহ। 
 
2.  সবা দান িত িত  
2.1  নাগিরক সবা: 
 

িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং  
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
 
0১ 

 
 
ত  দান 

ত  অিধকার আইন 
2009-এর িনধ ািরত ফরেম 
আেবদন। 

িনধ ািরত আেবদন ফরম 
 
i) www.eedmoe.gov.bd 
থেক ডাউনেলাড ত আেবদন 

ফরম 
ii)সহকারী া ামার, আইিস  
সল(৯মতলা, ক -909), 

িশ া েকৗশল অিধদ র। 

সবার ধরণ অ যায়ী 
ত  অিধকার আইন 

2009 অ যায়ী 
িনধ ািরত  িত 

া ২ টাকা, 
চালােনর মা েম 
কাড 1-3301-

0001-1807 এ জমা 
দান। 

আেবদন াি র 
পর 20 
কম িদবেসর মে  

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01779-198725 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

  



িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং  
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
 
0২ 

 
 
অিভেযাগ হণ ও িন ি  

আেবদেনর ি েত 
 
অফ লাইন ও অন লাইেন। 

www.eedmoe.gov.bd 
 

থেক ডাউনেলাড ত আেবদন 
ফরম 

 েযাজ  নয়। 
 

অিভেযাগ াি র 
পর 07 কম িদবস 

জনাব মীর য়াে ম েসন 
িনব াহী েকৗশলী, ড -2 
ফান: 9556039 
মাবাইল: 01536-102061 

ই- মইল:ee_ d2@eedmoe.gov.bd 

 
 
০৩ 

 
কাদার তািলকা ি  

আেবদেনর ি েত 
যাচাইেয়র পর বাড সভাৈর 
িস া  অ যায়ী  

* www.eedmoe.gov.bd 
িনধ ািরত ফরম অ যায়ী 

 
শাসন শাখা ও িহসাব শাখা 

www.eedmoe.gov.bd 

৫০০.০০ 
রিশেদর মা েম 

 ৯০ কম িদবস জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01779-198725 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 
04 বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট কােশর 

মা েম 
www.eedmoe.gov.bd  েযাজ  নয় তাৎ িণক .... 

05 জাতীয় সংসেদর ে ার চািহদার ি েত শাসন শাখা  েযাজ  নয় অ ািধকার 
িভি েত 
িনেদ শনার 
আেলােক 

জনাব ................................... 
িনব াহী েকৗশলী 
ফান:  
মাবাইল:  

ই- মইল:  
06 ওেয়ব সাইট হালনাগাদ ইেলক িনক ািল www.eedmoe.gov.bd  েযাজ  নয় তাৎ িণক জনাব ইফেতখার উি ন আহা দ 

সহকারী া ামার 
ফান: 9558754 
মাবাইল: 01714-366442 

ই- মইল:ap@eedmoe.gov.bd  

07 ই ারেনট সংেযাগ ও 
নটওয়াক 

চািহদার ি েত চািহদা প   েযাজ  নয় ০৩ কম িদবস জনাব ইফেতখার উি ন আহা দ 
সহকারী া ামার 
ফান: 9558754 
মাবাইল: 01714-366442 

ই- মইল:ap@eedmoe.gov.bd  

 
  



2.2) ািত ািনক সবা 
 

িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
০১ 

 
মাঠ পয ােয়র কম কতা ও 
কম চািরেদর িশ ণ 

মাঠ পয ােয়র অিফস হেত 
তািলকা ণয়েনর মা েম 

ণীত তািলকা 
শাসন শাখা 

 েযাজ  নয় ১৫ কম িদবস  

 
0২ 

 
অথ ছাড়করণ 

কােজর অ গিত িতেবদন ও 
আয়ন- য়ন কম কতার 
চািহদাপ   

কােজর অ গিত িতেবদন ও 
চািহদা প  । 

 
 েযাজ  নয় 

অথ াি  
সােপে  
07 কম িদবস 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক (অথ)  
ফান: 9570733 
মাবাইল: 01779-198725 

ই- মইল:dd_fin@eedmoe.gov.bd 
 

 
0৩ 

 
রাজ  খােতর িয়ত 
অেথ র িবল পিরেশাধ 

য় ত মালামােলর চালান,  
 
সরবরােহর পর িবল দািখল 

অিফস আেদশ, কায ােদশ, িবল 
ভাউচার,  

 
শাসন/িহসাব শাখা । 

 
 েযাজ  নয় 

িবল দািখেলর 
পর 07 কম 
িদবস (বরা  
সােপে ) 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক(অথ)  
ফান: 9570733 
মাবাইল: 01779-198725 

ই- মইল:dd_fin@eedmoe.gov.bd 

 
 

0৪ 
 
আয়ন য়ন কম কতার 
অিডট আপি  িন ি  

 
ডশীট জবােবর মা েম 

অিডট আপি র ি েত 
সংি  কম কতার জবাব 
ও মাণক। 

সংি  ড / জান। 

 
 

 েযাজ  নয় 

 
 
10 কম িদবস  

বগম ল ল আখতার  
পিরচালক ( শা ও অথ) অিতির  দািয়  
ফান: 9562177 
মাবাইল: 017১1-১38615 

ই- মইল: dir@eedmoe.gov 
 

0৫ 
 
িবভাগীয় মামলা 

অিভেযাগ দািখেলর পর 
“সরকাির কম চাির ( লা ও 
আপীল) িবিধমালা, ১৯৮৫” 

অ যায়ী 

শাসন শাখা, 
িশ া েকৗশল অিধদ র 

ধান কায ালয়, িশ া ভবন 
ঢাকা।  

 
 েযাজ  নয় 

70 কম িদবস 
(সকল ধােপ 
বিধ ত 
সময়সহ) 

বগম ল ল আখতার  
পিরচালক ( শা ও অথ) অিতির  দািয়  
ফান: 9562177 
মাবাইল: 017১1-১38615 

ই- মইল: dir@eedmoe.gov 
  



িমক সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং পিরেশাধ 
প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
০৬ 

 
ই-িজিপেত স মতা ি  

টিলেফািনক ও ইেল িনক 
যাগােযােগর মা েম 

সম া অ যায়ী 
িকউরেম  হ েড  

 েযাজ  নয়  তাৎ িণক  জনাব মীর য়াে ম েসন 
িনব াহী েকৗশলী, ড -2 
ফান: 9556039 
মাবাইল: 01536-102061 

ই- মইল:ee_ d2@eedmoe.gov.bd 

০৭ িশ া িত ােনর মরামত 
ও সং ার 

আেবদেনর ি েত আেবদন প  
 

 েযাজ  নয়  িত  বছর ৩০ 
এি েলর  মে  
ম ণালেয় রণ 

জনাব মা. আ ল হােসম সরদার 
িনব াহী েকৗশলী 
ফান: 9569360 
মাবাইল: 01711-351234 

ই- মইল:ee_ d1@eedmoe.gov.bd 
 

০৮ 
 

ক  ণয়ন 
 

চািহদা অ যায়ী 
পিরক না ম ণালেয়র 
িনধ ািরত ফরেমট অ যায়ী 
 

 েযাজ  নয় ৩০ কম িদবেসর 
মে  ম ণালেয় 

রণ  

বগম ল ল আখতার 
অিতির  ধান েকৗশলী 
ফান: 9558601 
মাবাইল: 01711-১৩৮৬১৫ 

09 ক) মাঠ পয ােয়র ১ম 
িণর কম কতােদর  

পনশন ও া ই  ম র 
 

মাঠ পয ােয়র অিফস হেত  
পনশনােরর আেবদন াি র 

মা েম  

িনধ ািরত  ফরম ও 
চা ির া  

 

 শাসন শাখা, িহসাবর ণ 
কম কতার কায ালয়। 

 েযাজ  নয়  ণ া  াব 
াি র পর ১৫ 

কমিদবেসর মে  
ম ণালেয়র রণ 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

 
 

খ) মাঠ পয ােয়র ২য়, ৩য় 
ও ৪থ িণর কম কতা ও 
কম চািরেদর পনশন ও 

া ই  ম র 
 

মাঠ পয ােয়র অিফস    হেত 
পনশনােরর আেবদন াি র 

মা েম 

িনধ ািরত  ফরম ও 
চা রী া  

 
 শাসন শাখা, িহসাবর ণ 
কম কতার কায ালয়। 

 েযাজ  নয়  ণ া  াব 
াি র পর ১৫ 

কম িদবস 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

10 ক) মাঠ পয ােয়র ১ম ও ২য় 
িণর কম কতােদর 

পেদা িত 

মাঠ পয ােয়র অিফস    হেত   
া তা  অ যায়ী আবদেনর 
ি েত 

আেবদন 
শাসন শাখা 

 েযাজ  নয় াব াি র পর 
১৫ কম িদবেসর 
মে  ম ণালেয়র 

রণ 

বগম ল ল আখতার  
পিরচালক ( শা ও অথ) অিতির  দািয়  
ফান: 9562177 
মাবাইল: 017১1-১38615 

ই- মইল: dir@eedmoe.gov 
  



িমক  সবার নাম  সবা দান প িত  েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত  

সবা দােনর 
সময়সীমা  

দািয় া  কম কতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 খ) মাঠ পয ােয়র ৩য় ও ৪থ 

িনর কম চািরেদর 
পেদা িত 

মাঠ পয ােয়র অিফস    
হেত   া তা অ যায়ী 
আবদেনর ি েত 

আেবদন 
শাসন শাখা 

 েযাজ  নয় ৩০ কম িদবস বগম ল ল আখতার  
পিরচালক( শাও অথ) অিতির  দািয়  
ফান: 9562177 
মাবাইল: 017১1-১38615 

ই- মইল: dir@eedmoe.gov 
১১ ক) মাঠ পয ােয়র ১ম 

িণর কম কতােদর  
অিজত , মা  , 

াি  িবেনাদন , িশ া 
, িচিকৎসাজিনত  

মাঠ পয ােয়র অিফস হেত   
আেবদেনর ি েত 

সংি  কম কতার উ তন 
কম কতার পািরশসহ 
আেবদন, িহসাবর ণ কম কতা 
ক ক দ  ত য়ন। 

 

শাসন/িহসাব শাখা 

 েযাজ  নয় ণ া  াব াি র 
পর ১০ কম িদবেসর 
মে  ম ালয় রণ 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 খ) মাঠ পয ােয়র ২য়, ৩য় 
ও ৪থ িনর কম কতা ও 
কম চািরেদর  অিজত , 
মা  , াি  িবেনাদন 

, িশ া , 
িচিকৎসাজিনত  

মাঠ পয ােয়র অিফস হেত   
আেবদেনর ি েত 

সংি  কম কতা/কম চািরর 
উ তন কম কতার পািরশসহ 
আেবদন, িহসাবর ণ কম কতা 
ক ক দ  ত য়ন। 

 

শাসন/িহসাব শাখা 

 েযাজ  নয় ণ া  াব াি র 
পর ১০ কম িদবস 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 
  

গ) মাঠ পয ােয়র কম কতা 
ও কম চািরেদর  (সকল) 
নিমি ক  

 
মাঠ পয ােয়র অিফস    
হেত   আেবদেনর ি েত 

সংি  কম কতা/কম চািরর 
উধ তন কম কতার পািরশসহ 
আেবদন, িহসাবর ণ কম কতা 
ক ক দ  ত য়ন। 

 

শাসন/িহসাব শাখা 

 েযাজ  নয় ণ া  াব াি র 
পর ১০ কম িদবস 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 
  

ঘ) মাঠ পয ােয়র কম কতা 
ও কম চািরেদর  
বিহ:বাংলােদশ  

 
মাঠ পয ােয়র অিফস    
হেত   আেবদেনর ি েত  

সংি  কম কতা/কম চািরর 
উধ তন কম কতার পািরশসহ 
আেবদন,িহসাবর ণ কম কতা 
ক ক দ  ত য়ন। 

 

শাসন/িহসাব শাখা 

 েযাজ  নয় ণ া  াব াি র 
পর ১০ কম িদবেসর 
মে  ম ণালেয়র 

রণ 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 

  



2.3) অভ রীণ সবা  

 

িমক  সবার নাম  সবা দান প িত  েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত  

সবা দােনর 
সময়সীমা  

দািয় া  কম কতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
01 ক) ১ম িণর কম কতােদর 

পনশন ও া ই  
 

 
পনশনােরর আেবদন 

িনধ ািরত  ফরম ও চা রী া  
 
 শাসন শাখা, িহসাবর ণ 
কম কতার কায ালয়। 

 েযাজ  নয়  ণ া  াব 
াি র পর 7 কম 

িদবেসর মে  
ম ণালেয়র রণ 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 
 

 
খ) ২য়, ৩য় ও ৪থ কম কতা ও 
কম চািরেদর পনশন ও া ই  
 

 
পনশনােরর আেবদন 

িনধ ািরত  ফরম ও চা রী া  
 
 শাসন শাখা, িহসাবর ণ 
কম কতার কায ালয়। 

 েযাজ  নয়  ণ া  াব 
াি র পর 7 কম 

িদবস 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 
 

02 ক) ১ম িণর কম কতােদর 
অিজত , মা  , 

াি  িবেনাদন , িশ া 
, িচিকৎসাজিনত  

 
 

আেবদেনর ি েত সংি  কম কতা/কম চািরর 
উধ তন কম কতার পািরশসহ 
আেবদন, িহসাবর ণ কম কতা 
ক ক দ  ত য়ন। 

 

শাসন/িহসাব শাখা 

 েযাজ  নয় ণ া  াব 
াি র পর 7 কম 

িদবেসর মে  
ম ালয় রণ 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 
 খ) ২য়, ৩য় ও ৪থ িণর 

কম কতা ও কম চািরেদর 
অিজত , মা  , 

াি  িবেনাদন , িশ া 
, িচিকৎসাজিনত  

আেবদেনর ি েত সংি  কম কতা/কম চািরর 
উ তন কম কতার পািরশসহ 
আেবদন, িহসাবর ণ কম কতা 
ক ক দ  ত য়ন। 

 

শাসন/িহসাব শাখা 

 েযাজ  নয় ণ া  াব 
াি র পর 7 কম 

িদবস  

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 
  



িমক  সবার নাম  সবা দান প িত  েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত  

সবা দােনর 
সময়সীমা  

দািয় া  কম কতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
  

গ) সকল কম কতা ও 
কম চািরেদর নিমি ক  

 
আেবদেনর ি েত 

সংি  কম কতা/কম চািরর 
উধ তন কম কতার পািরশসহ 
আেবদন, িহসাবর ণ কম কতা 
ক ক দ  ত য়ন। 

 

শাসন/িহসাব শাখা 

 েযাজ  নয় ণ া  াব াি র 
পর ৩ কম িদবস 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 
  

ঘ) বিহ:বাংলােদশ  
 
আেবদেনর ি েত  

সংি  কম কতা/কম চািরর 
উ তন কম কতার পািরশসহ 
আেবদন,িহসাবর ণ কম কতা 
ক ক দ  ত য়ন। 

 

শাসন/িহসাব শাখা 

 েযাজ  নয় ণ া  াব াি র 
পর ৭ কম িদবেসর 
মে  ম ণালেয়র 

রণ 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 
 

03 
 
িজিপএফ অি ম ম র 

 
সংি  কম চািরর আেবদন 

সংি  কম কতা/ কম চািরর 
উ তন কম কতার পািরশসহ 
আেবদন, িহসাবর ণ কম কতা 
ক ক দ  ত য়ন। 

 

শাসন/িহসাব শাখা 

 েযাজ  নয়  ণ া  াব াি র 
পর 7 কম িদবস 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 
০৪ পদ ি /পদ সংর ণ/পদ 

ায়ীকরণ/চা রী 
ায়ীকরণ 

িনধ ািরত ফরেমট অ যায়ী 
ম নালেয় আেবদেনর ি েত  

িনধ ািরত ছক 
শাসন শাখা 

 েযাজ  নয় ৩০ কম িদবেসর 
মে  ম ণালেয়র 

রণ 

বগম ল ল আখতার  
পিরচালক ( শা ও অথ) অিতির  দািয়  
ফান: 9562177 
মাবাইল: 017১1-১38615 

ই- মইল: dir@eedmoe.gov 
05 ক) ১ম ও ২য় িণর 

কম চািরেদর পেদা িত 
া তা অ যায়ী আবদেনর 
ি েত 

আেবদন 
শাসন শাখা 

 েযাজ  নয় ৩০ কম িদবস 
ম ণালেয়র রণ 

বগম ল ল আখতার  
পিরচালক ( শা ও অথ) অিতির  দািয়  
ফান: 9562177 
মাবাইল: 017১1-১38615 

ই- মইল: dir@eedmoe.gov 
  



িমক  সবার নাম  সবা দান প িত  েয়াজনীয় কাগজপ  এবং 
াি ান 

সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত  

সবা দােনর 
সময়সীমা  

দািয় া  কম কতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 ক) ৩য় ও ৪থ িণর 

কম চািরেদর পেদা িত 
া তা অ যায়ী আবদেনর 
ি েত 

আেবদন 
শাসন শাখা 

 েযাজ  নয় ৩০ কম িদবস বগম ল ল আখতার  
পিরচালক ( শা ও অথ) অিতির  দািয়  
ফান: 9562177 
মাবাইল: 017১1-১38615 

ই- মইল: dir@eedmoe.gov 
 

০৬ 
 

 ও এ  ই 
িনধ ািরত ফরেমট অ যায়ী 
ম ণালেয় আেবদন 

িনধ ািরত ছক 
যাি ক শাখা 

 েযাজ  নয়  ৩০ কম িদবস 
ম ণালেয় রণ  

জনাব মা. জরিজ র রহমান 
সহকারী েকৗশলী, যাি ক শাখা 
ফান: 9560261 
মাবাইল: 01712-034287 

ই- মইল: em@eedmoe.gov 
০৭ যানবাহন য় ও মরামত িপিপআর অ যায়ী দরপ  

আ ােনর মা েম 
িনধ ািরত ছক 
যাি ক শাখা 

 েযাজ  নয়  অ েমাদেনর ১২০ 
িদন 

জনাব মা. জরিজ র রহমান 
সহকারী েকৗশলী, যাি ক শাখা 
ফান: 9560261 
মাবাইল: 01712-034287 

ই- মইল: em@eedmoe.gov 
০৮  

হ িনম াণ ঋণ ম রী 
 
আেবদেনর ি েত 

িনধ ািরত ছক 
 

শাসন শাখা 

 েযাজ  নয় ০৭ কম িদবেসর 
মে  ম ণালেয় 

রণ 

জনাব আসা ামান 
উপপিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 
০৯ 

 
এিপিপ ণয়ন 

িবভাজন অ যায়ী িনধ ািরত 
ছেক 

ফরেমট অ যায়ী  েযাজ  নয় ৩০ কম িদবেসর 
মে  ম ণালেয়র 

রণ 

জনাব মীর য়াে ম েসন 
িনব াহী েকৗশলী, ড -2 
ফান: 9556039 
মাবাইল: 01536-102061 

ই- মইল:ee_ d2@eedmoe.gov.bd 

  



িমক  সবার নাম  সবা দান প িত  েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত  

সবা দােনর 
সময়সীমা  

দািয় া  কম কতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 

১০ 
 

মাঠ পয ােয়র কম কতা ও 
কম চারীেদর িশ ণ 

মাঠ পয ায় অিফস হেত 
তািলকা ণয়েনর মা েম 

ণীত তািলকা 
শাসন শাখা 

 েযাজ  নয় ১৫ কম িদবস বগম ল ল আখতার  
পিরচালক ( শা ও অথ) অিতির  দািয়  
ফান: 9562177 
মাবাইল: 017১1-১38615 

ই- মইল: dir@eedmoe.gov 
 
২.৪ িবিবধ সবা 

িমক  সবার নাম  সবা দান প িত  েয়াজনীয় কাগজপ  এবং াি ান সবার  এবং 
পিরেশাধ প িত  

সবা দােনর 
সময়সীমা  

দািয় া  কম কতা 
(নাম,পদিব, ফান ও ই- মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 

০১ 
 

টিলেফান দান 
া তা অ যায়ী আেবদেনর 

ি েত 
আেবদন 

শাসন শাখা 
 েযাজ  নয় ০৭ কম িদবস জনাব আসা ামান 

উপ-পিরচালক ( শাসন) 
ফান: 9557769 
মাবাইল: 01712-179736 

ই- মইল: dd_ad@eedmoe.gov.bd 

 
 
 
 
  



3) অিভেযাগ ব াপনা প িত (GRS) 
 

সবা াি েত অস  হেল দািয় া  কম কতার সে  যাগােযাগ ক ন। িতিন সমাধান িদেত থ  হেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত ক ন। 

িমক 
কখন যাগােযাগ 

করেবন 
কার সে  যাগােযাগ 

করেবন 
যাগােযােগর কানা 

িন ি র 
সময়সীমা 

১ 
দািয় া  কম কতা 
সমাধান িদেত থ 

হেল। 

অিভেযাগ িন ি  
কম কতা (অিনক) 

নাম ও পদিব : জনাব মীর য়াে ম েসন 
                   িনব াহী েকৗশলী 
       ফান   : +88-02-9556039 
    ই- মইল:ee_d2@eedmoe.gov.bd 
ওেয়বসাইট : www.eedmoe.gov.b1d 

৩০ কায িদবস 

২ 

অিভেযাগ িন ি  
কম কতা িনিদ  সমেয় 

সমাধান িদেত থ 
হেল। 

আিপল কম কতা 

নাম ও পদিব : জনাব মা. বলােয়ত হােসন তা কদার 
                  অিতির  সিচব(কেলজ) 
ফান: +8802-৯৫১৪৭৪৭ 

ই- মইল: addsec_dev@moedu.gov.bd 
ওেয়বসাইট: www.shed.gov.bd 

২০ কায িদবস 

৩ 
আিপল কম কতা িনিদ  
সমেয় সমাধান িদেত 

থ হেল। 

মি পিরষদ িবভােগর 
অিভেযাগ ব াপনা 

সল 
মি পিরষদ িবভাগ ৬০ কায িদবস 

 

5) আপনার কােছ আমােদর ত াশা: 

িমক িত ত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 

১) িনধ ািরত ফরেম স ণ ভােব রণ ত আেবদন জমা দান 

২) স ক সমেয়র মে  েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 
৩) সা ােতর জ  িনধ ািরত সমেয় উপি ত থাকা 
৪) সবা দানকারী কম কতা/কম চািরর িত সহনশীল আচরণ  

 

 
 


