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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৫৮.০০১.২৩.৫৬ তািরখ: 
০৯ জা য়াির ২০২৩

২৫ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় Artificial Intelligence (AI) Artificial Intelligence (AI) িবষয়কিবষয়ক  অনলাইনঅনলাইন   িশ েণিশ েণ   অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   চা িহতচািহত
তত   রণরণ ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ ের Artificial Intelligence
(AI) িবষয়ক অনলাইন িশ ণ চলিত ২০২২-২০২৩ অথবছের স া  য়াির মােস অ ি ত হেব। Artificial
Intelligence (AI) িবষয়ক অনলাইন িশ েণর জ  সকল জলা শহেরর সরকাির মা িমক িব ালয় এবং
কেলেজর ০১ (এক) জন কের িশ ক িত ান ধােনর পািরশসহ আগামী ১৯.০১.২০২৩ ি . তািরেখর মে  গল িলংক
( https://forms.gle/iJxkReTtprFcDVJ78 ) অথবা িন বিণত QR কাড এর মা েম ত  রেণর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। উেউে   যয ,  ,  মামা   আইিসআইিস   িশ কেকিশ কেক  মেনানয়নমেনানয়ন   করেবনকরেবন   অথবাঅথবা
আইিসআইিস   িশ কিশ ক  নানা   থ াকেলথ াকেল   আইিসআইিস   িবষেয়িবষেয়  াসাস   নননন   এমনএমন   িশ কেকিশ কেক  মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   করেবনকরেবন।  ।  

৯-১-২০২৩

িবতরণ :
১) অ , সকল জলা শহের সরকাির কেলজ (স  
সরকািরকরণ িতত)
২) ধান িশ ক, সকল জলা শহের সরকাির মা িমক 
িব ালয় (স  সরকািরকরণ িতত)।

ড. নীহার পারভীন
সহকারী পিরচালক-৪

২৫ পৗষ ১৪২৯১



ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৫৮.০০১.২৩.৫৬/১(৬) তািরখ: ২৫ পৗষ ১৪২৯
০৯ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ িলক পিরচালক (সকল), মা িমক ও উ  িশ া ( িশ েণ মেনানয়ন দান িনি তকরেণর
অ েরাধসহ);
২) উপপিরচালক (মা িমক) সকল, মা িমক ও উ  িশ া ( িশ েণ মেনানয়ন দান িনি তকরেণর
অ েরাধসহ);
৩) জলা িশ া অিফসার (সকল), মা িমক ও উ  িশ া ( িশ েণ মেনানয়ন দান িনি তকরেণর
অ েরাধসহ);
৪) িপএ  মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র বাংলােদশ, ঢাকা;
৫) িপএ  পিরচালক (কেলজ ও শাসন/মা িমক/ িশ ণ), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র বাংলােদশ,
ঢাকা;
৬) সংর ণ নিথ।

৯-১-২০২৩
ড. নীহার পারভীন 

সহকারী পিরচালক-৪

২


