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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৩.০০১.১৭.৬০ তািরখ: 
০৭ মাচ ২০১৯

২৩ ফা নু ১৪২৫

িবষয়: টা াইলটা াইল  জলারজলার  সিখপরুসিখপরু  উপেজলাধীনউপেজলাধীন  শহীদশহীদ  আ রুআ রু  রিকবরিকব ( (বীরবীর  িব মিব ম) ) উউ   িবদ ালেয়িবদ ালেয়  নবমনবম
িণরিণর  পাঠদানপাঠদান  অ মিতঅ মিত  বািতেলরবািতেলর  আেদশআেদশ  ত াহারত াহার  কেরকের  পনুরায়পনুরায়  অ মিতঅ মিত  দানদান।।

সূ : ধান িশ েকর ১১/১১/২০১৮ তািরেখর আেবদন।

               উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত জানােনা যাে  য,  টা াইল জলার সিখপুর উপেজলাধীন শহীদ
আ রু রিকব (বীর িব ম) উ  িবদ ালেয় ২০১০ সােল ৫ জন ছা  যথারীিত ভিত হেয় রিজে শেনর মাধ েম
২০১৩ সােল এসএসিস পরী ায় অংশ হণ কের। িক  ঐ ছা েলা অ  আর একিট িবদ ালেয় রিজে শন
করার কারেণ ত রিজঃ এর অপরােধ বিহ তৃ হয়। এই ি েত মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, ঢাকা
িবদ ালয়িটর নবম িণর পাঠাদান অ মিত বািতল কের। পরবতীেত িত ান ধান আেবদন করেল ম ণালয়
গত ২২ জুন ২০১৭ তািরেখ উ  িত ােন নবম িণর পাঠদােনর অ মিত দােন স িত াপন কের। ম ণালয়
নবম িণ খালার অ মিত দােন স িত াপন করায় বাড পরবতী সদয় িনেদশনার জ  ম ণালেয় প  রণ
কের। 

০২।       এমতাব ায়, টা াইল জলার সিখপুর উপেজলাধীন শহীদ আ রু রিকব (বীর িব ম) উ  িবদ ালেয়র
বতমান অব া স িকত িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৭-৩-২০১৯

চয়ারম ান 
মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, ঢাকা

আেনায়া ল হক
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৫৭২০
ইেমইল: ds_sec2@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৩.০০১.১৭.৬০/১(৩) তািরখ: ২৩ ফা নু ১৪২৫
০৭ মাচ ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অধ , শহীদ আ রু রিকব (বীর িব ম) উ  িবদ ালয়, সিখপরু, ট াইল
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আেনায়া ল হক 
উপসিচব
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