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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৩৩.০০৬.১২-১৭৮ তািরখ: 
২৫ জনু ২০১৮

১১ আষাঢ় ১৪২৫

িবষয়: পিরদশনপিরদশন  িতেবদনিতেবদন  রণরণ  সং াসং া ।।

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত িন  বিণত িশ া িত ােনর িন  মাধ িমক পযােয় াপন ও পাঠদােনর অ মিতর  জ
অ েরাধ জানােনা হেয়েছ:

িমকিমক যারযার  িনকটিনকট  হেতহেত  াা িত ােনরিত ােনর  নামনাম  ওও  িঠকানািঠকানা িবষয়িবষয়
১. ক াে ন এ িব তাজুল ইসলাম (অব:), এম. িপ.

সংসদ সদ , ২৪৮, া ণবািড়য়া-৬
ও সভাপিত
মিু যু  িবষয়ক ম ণালয় স িকত সংসদীয়

ায়ী কিমিট
বাংলােদশ জাতীয় সংসদ

লারামপুর হা  ইসলাম িন
মাধ িমক িবদ ালয়
বা ারামপুর, া ণবািড়য়া।

িন  মাধ িমক পযােয়
াপন ও পাঠদান।

বিণতাব ায়, উপযু  িশ া িত ােনর িন  মাধ িমক পযােয় াপন ও পাঠদােনর অ মিত দােনর লে  সেরজিমেন
পিরদশন কের হালনাগাদ তথ সহ িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৫-৬-২০১৮

চয়ারম ান
মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, িম া।

অসীম মার কমকার
সহকারী সিচব

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

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৩৩.০০৬.১২-১৭৮/১(৬) তািরখ: ১১ আষাঢ় ১৪২৫
২৫ জনু ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) ক াে ন এ িব তাজলু ইসলাম (অব:), এম.িপ., া ণবািড়য়া-৬ ও সভাপিত, মিু যু  িবষয়ক
ম ণালয় স িকত ায়ী কিমিট, বাংলােদশ জাতীয় সংসদ
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াতথ  ও পিরসংখ ান বু েরা (ব ানেবইস)
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ব ি গত কমকতা, মাধ িমক-২ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ধান িশ ক, লারামপরু হা  ইসলাম িন  মাধ িমক িবদ ালয়, বা ারামপরু, া ণবািড়য়া
৬) অিফস কিপ, বসরকাির মাধ িমক-২

১



২৫-৬-২০১৮

অসীম মার কমকার 
সহকারী সিচব

২
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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৩৩.০০৭.১৭-১৭৯ তািরখ: 
২৫ জনু ২০১৮

১১ আষাঢ় ১৪২৫

িবষয়: পিরদশনপিরদশন  িতেবদনিতেবদন  রণরণ  সং াসং া ।।

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত িন  বিণত িশ া িত ােনর উ  মাধ িমক পযােয় একােডিমক ীকিৃতর অ মিত দােনর
 জ  অ েরাধ জানােনা হেয়েছ:

: : নংনং যারযার  িনকটিনকট  হেতহেত  াা িত ােনরিত ােনর  নামনাম  ওও  িঠকানািঠকানা িবষয়িবষয়
১. আবলু হাসানাত আব াহ, এম.িপ

সংসদ সদ , বিরশাল-১।
 পয়সা মাধ িমক িবদ ালয় ও কেলজ,
আৈগলঝাড়া, বিরশাল।

উ   মাধ িমক পযােয়
একােডিমক ীকিৃত ।

বিণতাব ায়, উপযু  িশ া িত ােনর উ  মাধ িমক পযােয় একােডিমক ীকিৃত দােনর লে  সেরজিমেন পিরদশন
কের হালনাগাদ তথ সহ িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৫-৬-২০১৮

চয়ারম ান
মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, বিরশাল।

অসীম মার কমকার
সহকারী সিচব

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

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৩৩.০০৭.১৭-১৭৯/১ তািরখ: ১১ আষাঢ় ১৪২৫
২৫ জনু ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াতথ  ও পিরসংখ ান বু েরা (ব ানেবইস)
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) ব ি গত কমকতা, মাধ িমক-২ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অধ , পয়সা মাধ িমক িবদ ালয় ও কেলজ, আৈগলঝাড়া, বিরশাল
৫) অিফস কিপ, বসরকাির মাধ িমক-২

২৫-৬-২০১৮

অসীম মার কমকার 
সহকারী সিচব

১


