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১৫ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িন বিণত িশ া িত ানস েহর একােডিমক ী িতর অ মিত দােনর জ  অ েরাধ
জানােনা হেয়েছ:

িমক নং িশ া িত ােনর নাম ও কানা িবষয়
১. বীর তীক মিমন উ াহ পােটায়ারী একােডিম, সদর, াদ র। িন  মা িমক পযােয় একােডিমক ী িত
২. দি ণ পাংগািশয়া আদশ মা িমক িব ালয়, লালেমাহন, 

ভালা
মা িমক পযােয় একােডিমক ী িত

০২। বিণতাব ায়, উপ  িশ া িত ােনর পাে  বিণত িবষেয় সেরজিমেন পিরদশন কের িনে া  ত ািদ সং /সি েবশ
কের িনধািরত ছক মাতােবক মতামত/ পািরশসহ পিরদশন িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

(১) িত ােনর EIIN ও ইেমইল ন র;
(২) িত ােনর জিমর নামজাির ও হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর কিপ ( িতেবদেনর সােথ সং  করেত হেব); 
(৩) ি  নােম িত ােনর নামকরেণর জ  ি র পিরচয় িতেবদেন সি েবশ করেত হেব এবং ম ণালেয়র ১০/০৪/২০০১
তািরেখর াপেনর আেলােক ি নােম নামকরেণর জ  রিভি ক িনধািরত টাকা যৗথনােম [(ক) সংি  িশ া িত ােনর

ধান/ ােনিজং কিম /গভিনং বিডর সভাপিত (খ) জলা িশ া অিফসার] িত ােনর সংরি ত তহিবেল জমাদােনর মাণক-
সংি  াংেকর ত য়নপ  ( িতেবদেনর সােথ সং  করেত হেব); ও
(৪) িনিন   মা িমকমা িমক  পযােয়পযােয়   একােডিমকএকােডিমক  ী িতরী িতর   েে  পাঠদােনর তািরখ, ০৩ বছেরর জএসিস পরী ার ফলাফল
(বছরিভি ক িশ াথ র সং া, পরী াথ র সং া, পােসর সং া ও পােসর হার উে খসহ); মা িমকমা িমক  পযােয়পযােয়
একােডিমকএকােডিমক  ী িতরী িতর   েে  পাঠদােনর তািরখ, ০৩ বছেরর এসএসিস পরী ার ফলাফল (বছরিভি ক িশ াথ র
সং া, পরী াথ র সং া, পােসর সং া ও পােসর হার উে খসহ)।

২৯-৬-২০২১

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



২) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
িম া

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৩৪.০০১.২০-২৮৮/১(৪) তািরখ: ১৫ আষাঢ ়১৪২৮
২৯ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) ধান িশ ক,............................................................................
৩) ি গত কমকতা, মা িমক-২ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অিফস কিপ

২৯-৬-২০২১
আেনায়া ল হক 

উপসিচব

২


