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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৩.০৫৩.১৭.২৩ তািরখ: 
১১ জা য়াির ২০২১

২৭ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   িশ ািশ া   িত ানিত ান   াপেনরাপেনর   অ মিতঅ মিত   দােনরদােনর   িবষেয়িবষেয়  পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িন বিণত িশ া িত ানস হ াপেনর অ মিত দােনর িবষেয় আেবদন প  পাওয়া
গেছ:

িমক নং িত ােনর নাম ও কানা ািথত িবষয়
১. পাই  মেডল হাই ল, ডমরা, ঢাকা াপেনর অ মিত
২. রওশন আতাহার িনয়র ল, সদর, ীগ াপেনর অ মিত
৩. মীরগ  িত িত এ েকশন হাম, জলঢাকা, নীলফামারী াপেনর অ মিত
৪.  িখরত আলী আইিডয়াল হাই ল, িসি রগ , নারায়ণগ াপেনর অ মিত
৫. িবেনাদ র ক.িড িন  মা িমক িব ালয়, বাগমারা, রাজশাহী াপেনর অ মিত
৬. চরহির র আদশ ল এ  কেলজ, সদর, ময়মনিসংহ  াপেনর অ মিত
৭. আেলািকত দয় ল, িমজা র, টা াইল াপেনর অ মিত
৮. আন  মাি িমিডয়া ল, গফর াও, ময়মনিসংহ  াপেনর অ মিত

০২। এমতাব ায়, উপ  িবষেয় ম ণালেয়র সবেশষ নীিতমালা অ যায়ী সেরজিমেন পিরদশন কের িনে া  ত ািদ
সি েবশ/সং  কের িনধািরত ছেক মতামতসহ িতেবদন রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:
 (১) উে া া/ উে া াগেণর পিরচয় ও সমাজ সবায় অবদান;
 (২) ািবত এলাকায় িব ালয় াপেনর যৗি কতা;
 (৩) িব ালয় াপন ও পিরচালনার ে  েয়াজনীয় অেথর সং ান;
 (৪) ক াচেম  এলাকার জনসং া; ও
 (৫) উে া ার/ িত ােনর ইেমইল কানা।

১১-১-২০২১

িবতরণ :
১) চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, মা িমক ও উ  
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১



মা িমক িশ া বাড, ঢাকা
২) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
িদনাজ র
৩) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
রাজশাহী
৪) চয়ার ান, মা িমক ও উ মা িমক িশ া 
বাড,ময়মনিসংহ
৫) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), জলা 

শাসেকর কাযালয়, ঢাকা
৬) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), জলা 

শাসেকর কাযালয়, ি গ
৭) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), জলা 

শাসেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ
৮) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), জলা 

শাসেকর কাযালয়, নারায়ণগ
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, জলঢাকা, নীলফামারী
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, িমজা র, টা াইল
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, গফর াও, ময়মনিসংহ
১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, বাগমারা,রাজশাহী

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৩.০৫৩.১৭.২৩/১(৫) তািরখ: ২৭ পৗষ ১৪২৭
১১ জা য়াির ২০২১

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

১১-১-২০২১
আেনায়া ল হক 

উপসিচব
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