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১৭ মাঘ ১৪২৫

িবষয:় সহকারীসহকারী  উপেজলাউপেজলা   িশ ািশ া   অিফসারগেণরঅিফসারগেণর  Competency-Based Test Item Competency-Based Test Item
Development and Marking Development and Marking িশ েণিশ েণ   অংশ হণঅংশ হণ ।।

         সহকারী উপেজলা িশ া অিফসারগেণর ০৩ (িতন) িদন াপী Competency-Based Test Item
Development and Marking িশ েণর ১ম াচ আগামী ০৩-০৫ ফ য়াির ২০১৯ তািরেখ নপ, ময়মনিসংহ-এ
অ ি ত হেব। বিণত িশ েণ সং  তািলকায় উে িখত ার জলায় কমরত কমকতাগেণর উপি িত িনি ত করার জ
অ েরাধ করা হেলা।

২।       উে  য, অংশ হণকারীগণেক ০২ ফ য়াির ২০১৯ তািরখ স া ৭:০০ টার মে  নপ হাে েল িরেপাট করেত হেব।

          উ  কমশালায় অংশ হণকারীগণ সরকাির িবিধ মাতােবক এ, িডএ ও ভাতািদ া  হেবন।

৩১-১-২০ ১৯

িবতরণ :
১) জলা াথিমক িশ া অিফসার, মেহর র
২) জলা াথিমক িশ া অিফসার, বা রবান
৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার, া ণবািড়য়া
৪) জলা াথিমক িশ া অিফসার, শরীয়ত র
৫) জলা াথিমক িশ া অিফসার, রাজবাড়ী
৬) জলা াথিমক িশ া অিফসার, াদ র
৭) জলা াথিমক িশ া অিফসার, িসেলট
৮) জলা াথিমক িশ া অিফসার, মৗলভীবাজার
৯) জলা াথিমক িশ া অিফসার, মা রা
১০) জলা াথিমক িশ া অিফসার, িঝনাইদহ
১১) জলা াথিমক িশ া অিফসার, নড়াইল
১২) জলা াথিমক িশ া অিফসার, যেশার
১৩) জলা াথিমক িশ া অিফসার, নও া
১৪) জলা াথিমক িশ া অিফসার, খাগড়াছিড়
১৫) জলা াথিমক িশ া অিফসার, রা ামা
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়) : 

. ১



১) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
২) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, াথিমক িশ া অিধদ র
৩) উপেজলা িশ া অিফসার, উপেজলা ----------------------, জলা -----------------------।

৩১-১-২০ ১৯
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