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খবর-দার
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�মাঃ ওবায়�র রহমান

নাসায়:- মাহমুদা �লতানা িশেরানাম: সহেযাগী শাখা �ধান, য� ও

�পডেলাড িসে�ম ইি�িনয়ািরং শাখা, �েকৗশল অিধদ�র জ�:

রাজশাহী, বাংলােদশ জাতীয়তা: বাংলােদশ, আেমিরকান
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সূেয�র �াস �থেক পৃিথবীেক র�াকারী �চৗ�কীয় ��ে� বড়সড় ফাটল,

নাসার িরেপােট� চা�ল�

আরও �দখুন

এিডটব�ি�গত তথ�

জ� তািরখ ১৯ জা�য়াির ১৯৭৯

�মাবাইল ন�র ০১৭২৫৯৯৮৪৭৭

ইেমইল mahadulislam1979@gmail.com

�িত�ান MAHMUDPUR B.L HIGH SCHOOL

অিভ�তা ১৩ বছর ২ মাস

বত�মান িঠকানা jiapur,jamalgonj,khetlal,joypurhat.
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আপেলাড ইিতহাস

নতুন

িদনাজপুেরর কা�িজর মি�র বাংলােদশ ইিতহাস ও িব�...  
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িব�ািরত �দখুন

নতুন
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পিরক�না ও বা�বায়েন

িশ�া ম�ণালয়  

�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়  

মাধ�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�র এবং 
�াথিমক িশ�া অিধদ�র

ত�াবধােন

এটুআই ��া�াম   

তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� িবভাগ 

ই-১৪/এ�, আইিসিট টাওয়ার 

আগারগাঁও, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭ 

�যাগােযাগ

০১৮৪১৩৯৭২৯৭  

ইেমইলঃ
teachersportalcst@gmail.com  
avijit.saha@a2i.gov.bd

ব�বহার িনেদ�িশকা

িশ�ক বাতায়ন ব�বহার জানেত ি�ক ক�ন

  

https://www.teachers.gov.bd/my-contents
javascript:{}
https://www.teachers.gov.bd/content/details/925594
https://www.teachers.gov.bd/content/details/925594
https://www.teachers.gov.bd/content/details/925588
https://www.teachers.gov.bd/content/details/925588
https://www.teachers.gov.bd/content/details/925581
https://www.teachers.gov.bd/content/details/925581
javascript:{}
http://www.a2i.pmo.gov.bd/
https://www.teachers.gov.bd/frontend/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95%20%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%20%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE.pdf
https://www.facebook.com/groups/teachers.gov/
https://twitter.com/teacher_portal


4/22/2021 িশ�ক বাতায়ন

https://www.teachers.gov.bd/mypage 3/3

ওেয়বসাইট: a2i.gov.bd
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�ধানম�ীর কায�ালয়
িশ�া ম�ণালয়
মি�পিরষদ িবভাগ
�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়
�াথিমক িশ�া অিধদ�র
মাধ�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র
ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� িবভাগ
জাতীয় তথ� বাতায়ন

���পূণ� িলংক

জাতীয় িশ�া�ম ও পাঠ�পু�ক �বাড� (এনিসিটিব)

জাতীয় িশ�া ব�ব�াপনা একােডিম (নােয়ম)

বাংলােদশ িশ�াতথ� ও পিরসংখ�ান বু�েরা (ব�ানেবইস)

মু�পাঠ
িকেশার বাতায়ন
মাি�িমিডয়া �াস�ম মিনটিরং িসে�ম
এসিডিজ ��াকার
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