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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৩৩.০০৯.১৭-৫০০ তািরখ: 
১৫ িডেস র ২০১৯

৩০ অ হাযণ় ১৪২৬

িবষয:় িসেলটিসেলট   জলারজলার   গায়াইনঘাটগায়াইনঘাট   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন  “ “লামনীলামনী  গিতগিত   িনিন   মা িমকমা িমক  িব ালয়িব ালয়”-”-এরএর   মা িমকমা িমক
পযােয়পযােয়   পাঠদানপাঠদান   সং াসং া ।।

: িসেলট িশ ােবােডর ারক নং-িসিশেবা/িব া/পাঠ:অ :/িসল-/৪৭৬, তািরখ: ২৮/০৩/২০১৯

উপ  িবষয় ও ে া  পে র ি েত মা িমক ও উ  মা িমক িশ ােবাড, িসেলট-এর অধীন িসেলট জলার গায়াইনঘাট
উপেজলাধীন “লামনী গিত িন  মা িমক িব ালয়”-এর িনে া  শেত মা িমক পযােয় পাঠদােনর অ মিত দােন ম ণালেয়র
স িত িনেদশ েম াপন করা হেলা। 

শত:  (ক) িনেয়াগ ত িশ ক/জনবেলর বতন-ভাতািদ সংি  িশ া িত ােনর িনজ  তহিবল হেত পিরেশাধ করেত হেব;
 (খ) সরকার উপ  কারণ মেন করেল য কান সমেয় এ পাঠদান বািতল বা িগত করেত পাের;
 (গ) উ  অ েমাদন ভিব েত অ  কান িত ােনর ে  উদাহরণ অথবা নিজর িহেসেব িবেবিচত হেব না।
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চয়ার ান 
মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, িসেলট

অসীম মার কমকার
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭০৬৭২
ইেমইল: as.sec3@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৩৩.০০৯.১৭-৫০০/১ তািরখ: ৩০ অ হাযণ় ১৪২৬
১৫ িডেস র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস)
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৪) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৫) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) ি গত কমকতা, মা িমক-২ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) ধান িশ ক, লামনী গিত িন  মা িমক িব ালয়, গায়াইনঘাট, িসেলট
৯) অিফস কিপ, বসরকাির মা িমক-২
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অসীম মার কমকার 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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