গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
িশ া ম ণালয়
মা িমক ও উ িশ া িবভাগ
বসরকাির মা িমক-১ শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd
২৫ াবণ ১৪২৭
তািরখ:
০৯ আগ ২০২০

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৪.০০১.১৭.১৫৭
িবষয়:
উপ

বসরকাির িশ া িত ােনর একােডিমক ী িতর লে
িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে

পিরদশন িতেবদন

রণ ।

য, িন বিণত বসরকাির িশ া িত ােন একােডিমক ী িতর অ মিত দােনর জ

আেবদন করা হেয়েছ:

িমক নং
িত ােনর নাম ও কানা
আেবদেনর িবষয়
১.
শখ কিরমন হািফজউি ন উ িব ালয়, সদর, মাদারী র। িন মা িমক পয ােয় একােডিমক ী িত
২.
জামতলা িন মা িমক বািলকা িব ালয়, নােগ রী, িড় াম। িন মা িমক পয ােয় একােডিমক ী িত
৩.
আহছািনয়া িমশন কেলজ, প বী, ঢাকা
মা িমক পয ােয় একােডিমক ী িত
০২।
সং

এমতাব ায়, উপ
িশ া িত ােন মা িমক পয ােয় একােডিমক ী িত দােনর িবষেয় সেরজিমেন পিরদশন বক সংি
িত ােনর ই.আই.আই.এন ন র
কের এবং িত ােনর মািলকানাধীন িমর নামজাির ও খািরজ খিতয়ােনর কিপসহ িতেবদন রেণর জ িনেদ শ েম অ েরাধ করা হেলা।
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িবতরণ :
১) চয়ার ান, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , ঢাকা
২) চয়ার ান, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , িদনাজ র

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

২৫ াবণ ১৪২৭
তািরখ:
০৯ আগ ২০২০

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৪.০০১.১৭.১৫৭/১(৭)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা:
১) মহাপিরচালক ( ন দািয় ), 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, আহছািনয়া িমশন কেলজ, প বী, ঢাকা
৫) ধান িশ ক, শখ কিরমন হািফজউি ন উ িব ালয়, সদর, মাদারী র
৬) ধান িশ ক, জামতলা িন মা িমক বািলকা িব ালয়, নােগ রী, িড় াম
৭) ি গত কমকতা, মা িমক-২ অ িবভাগ, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ
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