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িশ া ম ণালয়
মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
বসরকাির মাধ িমক-১ শাখা
www.shed.gov.bd
ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৩.০০১.১৭.১৩
িবষয়:

বসরকাির িশ া িত ােন পাঠদােনর িবষেয় তদ

তািরখ: ২৭ পৗষ ১৪২৪
১০ জা য়াির ২০১৮
িতেবদন রণ সং া ।

উপযু িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে য, িন বিণত বসরকাির িশ া িত ােন পাঠদােনর
অ মিত দােনর জ অ েরাধ জানােনা হেয়েছ:
িমক
িশ া িত ােনর নাম
ািথত িবষয়
আেবদনকারী
নং
১।

গাপালবাড়ী নবীন গিত উ
িবদ ালয়, সাভার, ঢাকা।

২।

সভারচর িন মাধ িমক
িবদ ালয়, ইসলামপুর,
জামালপুর।

৩।

ডা: মা: এনামুর রহমান, মাননীয়
উ মাধ িমক পযােয়
সংসদ সদ , ১৯২, ঢাকা-১৯ এর
পাঠদােনর অ মিত।
িডও প ।

জনাব মা: ফির ল হক খান
মাধ িমক পযােয়
( লাল), মাননীয় সংসদ সদ ,
পাঠদােনর অ মিত।
১৩৯, জামালপুর-২ এর িডও প ।
জনাব মাহা দ নজ ল ইসলাম,
আল ফা ক একােডিম এ ড হাই িন মাধ িমক পযােয় বীর তীক, এম.িপ, মাননীয়
ুল, সদর, নরিসংদী।
পাঠদােনর অ মিত। িতম ী, পািন স দ ম ণালয় এর
িডও প ।

৪।

কািলয়াৈকর ইউনাইেটড ুল,
কািলয়াৈকর, গাজীপুর।

জনাব আ.ক.ম মাজাে ল হক,
িন মাধ িমক পযােয়
এম.িপ, মাননীয় ম ী, মুি যু
পাঠদােনর অ মিত।
িবষয়ক ম ণালয় এর িডও প ।

৫।

ঢাকা আইিডয়াল কেলজ
তজগঁাও, তজগঁাও, ঢাকা।

মাধ িমক পযােয়
অধ , ঢাকা আইিডয়াল কেলজ
পাঠদােনর অ মিত। তজগঁাও, তজগঁাও, ঢাকা।

৬।

সয়ফুে সা র ানী জুিনয়র হাই
ুল, নগরকা া, ফিরদপুর।

জনাব মেহর আফেরাজ চুমিক,
িন মাধ িমক পযােয়
মাননীয় িতম ী, মিহলা ও িশ
পাঠদােনর অ মিত।
িবষয়ক ম ণালয় এর িডও প ।

৭।

৮।

৯।

বকশীগ আইিডয়াল িন
ডা: মা: ইউ স আলী সরকার,
িন মাধ িমক পযােয়
মাধ িমক িবদ ালয়, সা াপুর,
এম.িপ, ৩১, গাইবা া-৩ এর িডও
পাঠদােনর অ মিত।
গাইবা া।
প ।
জনাব রেমশ চ সন, এম.িপ,
উ র বাচা পু র িন মাধ িমক িন মাধ িমক পযােয় সভাপিত, পািন স দ ম ণালয়
িবদ ালয়, সদর, ঠা রগঁাও।
পাঠদােনর অ মিত। স িকত ায়ী কিমিট এর
পািরশ।
জনাব মা: ছিলম উি ন তরফদার,
কাজল িবিব মেমািরয়াল বািলকা িন মাধ িমক পযােয়
মাননীয় সংসদ সদ , ৪৮,
িবদ ালয়, বদলগাছী, নওগঁা।
পাঠদােনর অ মিত।
নওগঁা-৩ এর িডও প ।
1

০২। এমতাব ায়, উপযু িশ া িত ানসমূেহর EIIN ন র সংযু কের সেরজিমেন তদ পূব ক
িত ােনর মািলকানাধীন জিমর দিলেলর সত ািয়ত ফেটাকিপ, নামজাির, খিতয়ান এবং হালনাগাদ
ভূিম উ য়ন কর পিরেশােধর দািখলার কিপসহ িতেবদন রেণর জ িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা।

১০-১-২০১৮

১) চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ া বাড,
ঢাকা
২) চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ া বাড,
রাজশাহী
৩) চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ া বাড,
িদনাজপুর

মাঃ কাম ল হাসান
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৫০৩৪১
ইেমইল: ds_sec2@moedu.gov.bd

ারক ন র:
তািরখ: ২৭ পৗষ ১৪২৪
১০ জা য়াির ২০১৮
৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৩.০০১.১৭.১৩/১(৪)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ
১) পিরচালক, বাংলােদশ িশ াতথ ও পিরসংখ ান বু েরা (ব ানেবইস)
২) সিচব এর একা সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৪) অধ / ধান িশ ক, .....................
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মাঃ কাম ল হাসান
িসিনয়র সহকারী সিচব
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