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৬ কািতক ১৪২৭

িবষয:় পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সং াসং া ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িন বিণত িশ া িত াস েহর াপেনর অ মিত দােনর জ  অ েরাধ জানােনা হেয়েছঃ

িমক নং িশ া িত ােনর নাম ও কানা িবষয়
১. বীর ি েযা া আেনায়া লহক ল এ  কেলজ, বারহানউি ন, ভালা াপেনর অ মিত
২. জনেন ী শখ হািসনা মা িমক বািলকা িব ালয়, বােকরগ , বিরশাল াপেনর অ মিত
৩. উ র কািলক  মেডল ল এ  কেলজ, সরাইল, া ণবািড়য়া াপেনর অ মিত
৪. শহীদ িত হাই ল, া ণপাড়া, িম া াপেনর অ মিত
৫. িদ েনিশয়া াবাল একােডমী, শািলখা, মা রা াপেনর অ মিত
৬. িদ ব ব  াবাল একােডমী, সদর, মা রা াপেনর অ মিত
৭. জানগর ইউিনয়ন বািলকা িব ালয়, বড়েলখা, মৗলভীবাজার াপেনর অ মিত
৮. রাছিড় বািলকা উ  িব ালয়, রাছিড়, রা ামা  পাবত  জলা াপেনর অ মিত

০২।  বিণতাব ায়, উপ  িশ া িত ানস েহর াপেনর অ মিত দােনর লে  সেরজিমেন পিরদশন কের ািবত এলাকায়
িশ া িত ান াপেনর যৗি কতা পা বত  িশ া িত ােনর র  এবং ক াচেম  এলাকার জনসং া ইত ািদ যাচাই বক
মতামত/ পািরশসহ িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

২২-১০-২০২০

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

িম া
৩) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
যেশার
৪) চয়ার ান  (ভার া ), মা িমক ও উ  মা িমক িশ া 
বাড, িসেলট

৫) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
চ াম

অসীম মার কমকার
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭০৬৭২
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১



৬) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস , সদর, 
মা রা
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, বারহানউি ন, ভালা
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, বােকরগ , বিরশাল
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, সরাইল, া ণবািড়য়া
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, া ণপাড়া, িম া
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, শািলখা, মা রা
১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, বড়েলখা, মৗলভীবাজার
১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, রাছিড়, রা ামা  পাবত  
জলা

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৩৩.০০৬.১২-৩৯২/১(৫) তািরখ: ৬ কািতক ১৪২৭
২২ অে াবর ২০২০

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) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ধান িশ ক, ....................
৫) অিফস কিপ, বসরকাির মা িমক-২

২২-১০-২০২০
অসীম মার কমকার 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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