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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৬.০০১.১৭.২০ তািরখ: 
১০ জা য়াির ২০২১

২৬ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   িশ ািশ া   িত ােনিত ােন   িবষয়িবষয়  খ ালারখ ালার   অ মিতঅ মিত   দােনরদােনর   িবষেয়িবষেয়  পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

    উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িন বিণত বসরকাির িশ া িত ানস েহ িবষয় খালার অ মিত
দােনর জ  অ েরাধ করা হেয়েছ:

িমক নং িত ােনর নাম ও কানা আেবদেনর িবষয়
১. লং ড়া উ  িব ালয়, কলমাকা া, ন েকাণা মা িমক পযােয় সংগীত িবষয় খালা

২. বিছলা উ  িব ালয়, মাহা দ র, ঢাকা মা িমক পযােয় িষ িশ া এবং গাহ   িব ান িবষয় 
খালা

৩. বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট (BRRI) উ  
িব ালয়, সদর, গাজী র

মা িমক পযােয় িহ  ধম ও নিতক িশ া এবং গাহ  
িব ান িবষয় খালা

৪. আগানগর উ  িব ালয়, করাণীগ , ঢাকা মা িমক পযােয় গাহ  িব ান িবষয় খালা

৫. সিফউি ন সরকার একােডিম এ  কেলজ, সদর, গাজী র মা িমক পযােয় িষ িশ া এবং িহ  ধম ও নিতক 
িশ া িবষয় খালা

৬. ম ী সংঘ উ  িব ালয়, সাভার, ঢাকা মা িমক পযােয় িষ িশ া িবষয় খালা

০২।       বিণতাব ায়, উপ  িশ া িত ানস েহ মা িমক/উ  মা িমক পযােয় িবষয় খালার ে  সেরজিমেন
পিরদশন বক সংি  িত ােনর  ই.আই.আই.এন. ন র সং  কের মতামতসহ িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।

১০-১-২০২১

িবতরণ :
১) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
ঢাকা
২) চয়ার ান, মা িমক ও উ মা িমক িশ া 
বাড,ময়মনিসংহ

আেনায়া ল হক
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৫৭২০
ইেমইল: ds_sec2@moedu.gov.bd
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১০ জা য়াির ২০২১
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস)
২) সিচব এর একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অ / ধান িশ ক, ..........................................
৫) ি গত কমকতা, মা িমক-২ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১০-১-২০২১
আেনায়া ল হক 

উপসিচব
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