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১৫ মাঘ ১৪২৪

িবষয়: বসরকািরবসরকাির  িশ ািশ া  িত ােনরিত ােনর  একােডমীকএকােডমীক  ীকিৃতীকিৃত  দােনরদােনর  িবষেয়িবষেয়  তদতদ   িতেবদনিতেবদন
রণরণ।।

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত  িন বিণত িশ া িত ানসমেূহর একােডিমক ীকিৃতর অ মিত
দােনর িবষেয় অ েরাধ জানােনা হেয়েছ:

িমক
নং

িশ া িত ান  ািথত িবষয় যার িনকট থেক া

১। দাহলপাড়া আদশ লু এ ড
কেলজ, িডমলা,
নীলফামারী।

 উ  মাধ িমক
পযােয় একােডিমক

ীকিৃত। 

 জনাব মা: আফতাব উি ন সরকার, বীর
  মিু েযা া, মাননীয় সংসদ সদ  ১২
নীলফামারী-১  এর িডও প ।                
 

২

শলী খান সােহব শখ
মাশাররফ হােসন উ

িবদ ালয়, টিু পাড়া,
গাপালগ । 

মাধ িমক পযােয়
একােডিমক ীকিৃত।

জনাব আলহা  এ াডেভােকট শখ মা:
আ ু াহ, ধম িবষয়ক স াদক,
বাংলােদশ আওয়ামীলীগ ক ীয় কিমিট
এর প ।

বিণতাব ায়, উপযু  িশ া িত ােনর একােডিমক ীকিৃতর অ মিত দােনর িবষেয়  সংি
িত ােনর  ই.আই.আই.এন ন র এবং িত ােনর মািলকানাধীন হালনাগাদ ভুিম উ য়ন কর

পিরেশােধর রিশেদর কিপ সংযু  পূবক িবদ মান নীিতমালা অ যায়ী তদ  কের মতামতসহ
 িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৮-১-২০১৮

১) চয়ারম ান,মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া 
বাড,ঢাকা।

২) চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া 
বাড,িদনাজপুর

িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৫০৩৪১

ইেমইল: ds_sec2@moedu.gov.bd

ারক ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৪.০০১.১৭.২৯/১(৪)

তািরখ: ১৫ মাঘ ১৪২৪
২৮ জা য়াির ২০১৮

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
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৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অধ / ধান িশ ক, ..........................................।

২৮-১-২০১৮

িসিনয়র সহকারী সিচব
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