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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৯.৯৯.১৬৬.১৭.২২ তািরখ: 
০৬ জনু ২০২০

২৩ জ  ১৪২৭

িবষয়: দেশরদেশর  িবিভিবিভ   লুলু, , কেলজকেলজ ,  , িব িবদ ালয়িব িবদ ালয়, , মিডেকলমিডেকল, , ইি িনয়ািরংইি িনয়ািরং  ওও  িব িবদ ালেয়িব িবদ ালেয়
অধ য়নরতঅধ য়নরত  রাজরাজ   খাতভুখাতভু   বিৃ াবিৃ া  ( ( মধামধা  ওও  সাধারণসাধারণ) ) িনয়িমতিনয়িমত  িশ াথীেদরিশ াথীেদর  বিৃ রবিৃ র  অথঅথ  G2PG2P
(EFT) (EFT) প িতেতপ িতেত  অনলাইেনঅনলাইেন " "ব াংকব াংক  িহসােবিহসােব" " রেনররেনর  লেলে   িশ াথীেদরিশ াথীেদর  তেথ রতেথ র  ভলুভলু  সংেশাধনসংেশাধন
ওও  নতুননতুন  িশ াথীরিশ াথীর  তথতথ   সংেযাজেনরসংেযাজেনর  সময়সময়  বিধতকরণবিধতকরণ।।

সূ : মাউিশ অিধদ েরর ারক ন র ৩৭.০২.০০০০.১০৯.৯৯.০০১.২০.১৯ তািরখ ◌ঃ
২২/৫/২০২০ ি া

উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক  জানােনা যাে  য, অথ ম ণালেয়র িস া  মাতােবক ২০১৯-২০২০ অথ
বছর হেত রাজ  খাতভু  সকল ধরেনর বিৃ র অথ G2P প িতেত অনলাইেন EFT  এর মাধ েম িশ াথীর "
ব াংক িহসােব "
(Bank Account)  রণ করা হেব। এ লে  ইেতাপূেব িবিভ   িত ান হেত া   িশ াথীেদর তািলকায়
 সিঠক ব াংক িহসাব ন র , ব াংক ও শাখার তথ সহ িবিভ  ধরেনর ভুল পিরলি ত হয়। বিনত ভুেলর কারেণ
বিৃ া  িশ াথীেদর অথ  G2P (EFT) প িতেত রেণ িব  সিৃ র কারেণ ৫/৬/২০২০ তািরখ পয
 িশ াথীেদর তথ  সংেশাধন ও সংেযাজেনর জ  েযাগ রাখা হয়।

বি ক মহামাির তথা দেশর সািবক পিরি িত িবেবচনায়  আগামী ১৫/৬/২০২০ পয   বিধত করা হেলা।
এমতাব ায়, িনধািরত সমেয়র মেধ  সংযু  MIS অনলাইন সফটওয় ার িলংেক  েবশ কের ভুল সংেশাধন ও
 নতনু / বাদ যাওয়া বিৃ  া  িশ াথীর তথ  (২০১৯ সােলর িপইিস, জএসিস বিৃ  া  িশ াথীসহ) সংেযাজন
 পূবক সংেশািধত চড়ূা   তািলকার ি ট কিপেত িত ান ধান / দািয়  া  কমকতার া র ও িসল  সহ
মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ েরর dshe.stipend.fl@gmail.com িঠকানায়  ই মইেল রণ  করার জ
অ েরাধ করা হেলা। িত ান ধান কতকৃ  িরত ি ট কিপর িভি েত অথ রেণর ব ব া হণ করা হেব।
তাই ভুল ও িটপূণ তেথ র কারেণ িশ াথীর বিৃ র অথ াি েত িব  ঘটেল িত ান ধান দায়ী থাকেবন।
উে খ , পাঠ িবরিতধারী এবং মা াসা ও কািরগির িশ া বাড হেত বিৃ া  িশ াথীেদর তথ  রণ করা যােব
না। এছাড়া া র ও িসল দান ব ািতত িরত তািলকা সরাসির বািতল বেল গ  হেব।

  এ িবষেয় কািরগির সহায়তার েয়াজেন অথ িবভাগ,  অথ ম ণালেয়র SPFMSP কে র টকিনক াল িটম ও
মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ েরর ইএমআইএস সল/ সহকারী া ামার, জলা িশ া অিফস এর সােথ
যাগােযাগ করা যেত পাের।

# HSP & Scholarship MIS এর URL (িলংক): http://103.48.16.248:8080/HSP-MIS/login
# িশ ণ ও অ া  তেথ র জ ঃ https://www.facebook.com/groups/spbmu
# সহায়তার জ  ই- মইল করার িঠকানা: dshe.scholarship@gmail.com
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৬-৬-২০২০

রিজ ার, সরকাির / বসরকাির সাধারণ / মিডেকল / 
েকৗশল িব িবদ ালয় ... (সকল), অধ , সরকাির / 

বসরকাির সাধারণ / েকৗশল / মিডেকল কেলজ.... 
(সকল), ধান িশ ক, সরকাির / বসরকাির িন  
মাধ িমক / উ  িবদ ালয় / সমমােনর িশ া 

িত ান.... (সকল)

েফসর ড. সয়দ মা. গালাম ফা ক
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৯.৯৯.১৬৬.১৭.২২/১(২১৭) তািরখ: ২৩ জ  ১৪২৭
০৬ জনু ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, াথিমক িশ া অিধদ র
৪) মহাপিরচালক (অিতির  সিচব) , মাদরাসা িশ া অিধদ র
৫) মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র
৬) মহাপিরচালক, া  অিধদ র
৭) পিরচালক(সকল), মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, বাংলােদশ ঢাকা।
৮) চয়ারম ান , মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, (সকল) ( বােডর আওতাধীন সংি
সকল িত ান ধানেক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)
৯) সিচব, সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন, (আওতাধীন
সংি  সকল িব িবদ ালয়েক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)
১০) রিজ ার, সাধারণ/ মিডেকল/ইি িনয়ািরং িব িবদ ালয় (সকল সরকাির/ বসরকাির)
১১) অধ , ( মিডেকল/ইি িনয়ািরং কেলজ (সকল সরকাির/ বসরকাির)
১২) পিরচালক(মাধ িমক ও উ  িশ া)-সকল অ ল
১৩) মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর উপ-পিরচালক (সকল)
১৪) আ িলক উপপিরচালক-সকল (মাধ িমক/কেলজ)
১৫) িনবাহী পিরচালক, এসিপএফএমএসিপ েজ , অথ িবভাগ, অথ ম নালয়
১৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , ই. এম. আই. এস সল , মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র। [“
দেশর িবিভ  লু, কেলজ , িব িবদ ালয়, মিডেকল, ইি িনয়ািরং ও িব িবদ ালেয়

অধ য়নরত রাজ  খাতভু  বিৃ া  ( মধা ও সাধারণ) িনয়িমত িশ াথীেদর বিৃ র অথ G2P
(EFT) প িতেত অনলাইেন "ব াংক িহসােব" রেনর লে  িশ াথীেদর তেথ র ভলু সংেশাধন
ও নতুন িশ াথীর তথ  সংেযাজেনর সময় বিধতকরণ িশেরানােম ওেয়বসাইেটর নািটশ বােড
এবং েল কােশর অ েরাধসহ ]
১৭) জলা িশ া কমকতা- সকল জলা, (আওতাধীন সংি  সকল িত ান ধানেক
অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)
১৮) সহকারী া ামার ( জলা িশ া অিফস)- সকল জলা, (আওতাধীন সংি  সকল িত ান

ধানেক সহেযািগতাকরেণর অ েরাধসহ)
১৯) উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার (সকল) ( িত ান ধানগণেক অবিহতকরণ ও

২



পাসওয়াড ও অ া  িবষেয় সহেযািগতা করার লে  সহকাির া ামারেদর সােথ যাগােযাগ
করার অ েরাধ সহ)
২০) ধান িশ ক, (সকল সরকাির ও বসরকাির িশ া িত ান)
২১) িপএ টু মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২২) সংর ণ নিথ।

৬-৬-২০২০
মাঃ ল ইসলাম চৗধরুী 

উপ-পিরচালক (এিকউএইউ)
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No. Name Mobile No. Designation Job Station

1 MD.Abdur Rakib 01712563710 Assistant Programmer Dhaka Zonal office
2 MD. Nur-E-Alam 01712155757 Assistant Programmer DEO, Dhaka
3 MD. Kabir Shahadat 01710877137 Assistant Programmer DEO, Gazipur
4 Lovely Akter 01788803370 Assistant Programmer DEO, Narayanganj
5 Mohammad Tanvir Sazjad 01714320038 Assistant Programmer DEO, Narsingdi
6 Md.Rizwanur Rahman 01704057863 Assistant Programmer DEO, Madaripur
7 Sutapa Ghatak 01703219689 Assistant Programmer DEO, Gopalganj
8 MD Ashiqul Islam 01793597106 Assistant Programmer DEO, Munshiganj
9 Md. Masud Rana 01916184616 Assistant Programmer DEO, Shariatpur

10 MD. Koushikuzzaman 01737893586 Assistant Programmer DEO, Rajbari

11 Md. Mehedi Hasan 01737198444 Assistant Programme Khulna Zonal office
12 Khondokar Khairul Alam Ansari 01779663948 Assistant Programme Khulna DEO
13 Nakul Kumar Biswas 01967129712 Assistant Programme Bagerhat DEO
14 Md. Sirajul Islam 01712672300 Assistant Programme Satkhira DEO
15 Md. Firozur Rahman 01723636003 Assistant Programme Jessore DEO
16 Md. Rajibul Islam 01737601455 Assistant Programme Narail DEO 
17 Md. Ashraful Kabir 01738407643 Assistant Programme Chuadanga DEO
18 Md. Masud Rana 01741047079 Assistant Programme Kustia DEO
19 Hosne Ara 01734383949 Assistant Programme Jhenaidah DEO
20 Md. Mamun-or-Rashid 01724711912 Assistant Programme Magura DEO

22 Md.Shariful Islam 01737519188 Assistant Programmer Cumilla Zone 
23 Gayetri paul 01814089915 Assistant Programmer DEO,Chadpur
24 Md. Zisan Ahmed 01921170951 Assistant Programmer DEO,B bariya 
25 Rana Kumar Saha 01716847106 Assistant Programmer DEO,Cumilla

26 Motiur Rahman 01716977146 Assistant Programmer Mymensingh Zonal office
27 Jobair Hossen Shoman 01737927032 Assistant Programmer DEO, Mymensingh
28 Md. Sajedul Islam 01756877100 Assistant Programmer DEO, Tangail
29 Md. Ariful Hoque Roni 01717449954 Assistant Programmer DEO, Jamalpur
30 Md. Nazmul Hasan 01745685573 Assistant Programmer DEO, Netrakona
31 Md. Rupzol Hossain 01722856807 Assistant Programmer DEO, Kishoreganj

32 Kamrun Nahar Beauty 01788736000 Assistant Programmer Chattogram Zonal office
33 Muhammad Abdullah 01924434157 Assistant Programmer DEO,Noakhali
34 Avijit Chakraborti 01689446441 Assistant Programmer Cox's Bazar
35 Md.Ekbal kajim Rasel 01711119978 Assistant Programmer Feni
36 Mr.Orup Mojumder 01722351309 Assistant Programmer Rangamati
37 Shanti Prio Chakma 01557808517 Assistant Programmer Bandorban
38 Md.Atiquer Rahaman 01521320480 Assistant Programmer Khagrachori

39 Dolly Rani pal 01710358780 Assistant Programme Zonal Office, Rajshahi
40 Ruiya Kashem 01729506802 Assistant Programme DEO ,Rajshahi
41 Md. Samiul islam 01723644525 Assistant Programme DEO,Pabna
42 Jahir Uddin Mohammad Babur 01741429825 Assistant Programme DEO,Shirajganj
43 Mohi uddin 01750564756 Assistant Programme DEO,Bogura
44 Md. Omar Faruk 01722706631 Assistant Programme DEO,Joypurhat
45 Md.Mostafizur Rahman 01737818099 Assistant Programme DEO,Natore
46 Md.Mamunur Rashid 01708528408 Assistant Programme DEO,Chapainawanganj

47 Md. Shahraj Chowdhury 01682-841115 Assistant Programme Sylhet Zonal Office 
48 Tufayel Ahmed Chowdhury 01911-112768 Assistant Programme DEO,Sylhet
49 Md. Jakir Ahmed Shah 01790-545744 Assistant Programme DEO,Moulvibazar
50 Sayed Al-Hasan 01717-557841 Assistant Programme DEO, Sunamgonj
51 Md. Selim 01956-858805 Assistant Programme DEO, Habigonj

52 G M Shyful Islam 01792052058 Assistant Programmer Barishal
53 Ratnindra Nath Roy 01748558533 Assistant Programmer Bhola

List of Assistant Programmers, Districtict Office, Directorate of Secondary and Higher Education

Sylhet Zone 

Barisal Zone 

Dhaka Zone 

khulna zone 

Cumilla Zone 

Mymensingh Zone 

Chattogram Zone

Rajshahi Zone 



54 Shamim Ahmad 01734212184 Assistant Programmer Jhalokhathi

55 Md.Akif Suza 01773238111 Assistant Programmer DEO,Rangpur
56 EKM Saidur Rahman 01717850780 Assistant Programmer DEO,Kurigram
57 Md.Raihan Kibria Roni 01737716972 Assistant Programmer DEO,Lalmonirhat
58 Md.Baccu Miya 01737045838 Assistant Programmer DEO,Nilphamari
59  Ranjon Roi 01723827483 Assistant Programmer DEO,Thakurgaon

Rangpur Zone 
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