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িবষয়:
উপ

বসরকাির িশ া িত ােন অিতির

িণ শাখ া খ ালার লে

পিরদশন িতেবদন

রণ ।

িবষেয়র পিরে ি েত িন বিণত িত ােন অিতির
িণ শাখঅ খালার িবষেয় অ মিত দােনর জ আেবদন পাওয়া গেছ:
িমক নং
িত ােনর নাম ও কানা
ািথত িবষয়
১.
িব াটী আঃ মিজদ মা া উ িব ালয়, সদর,
অিতির
িণ শাখা খালা
িকেশারগ ।
২.
জনতা আদশ িন মা িমক িব ালয়, িলয়ারচর, অিতির
িণ শাখা খালা
িকেশারগ ।
৩.
জাহা ীর র মেডল উ িব ালয়, মহােদব র,
অিতির
িণ শাখা খালা
নও া।
৪.
এ িলয়া উ িব ালয়, সদর, ব ড়া।
অিতির
িণ শাখা খালা
৫.
ভাইটকাি
ল এ কেলজ, ল র, ময়মনিসংহ। অিতির
িণ শাখা খালা

০২। এমতাব ায়, উপ
িশ া িত ােন অিতির
মা িমক ও উ িশ া অিধদ েরর মা েম রেণর জ

িণশাখা খালার িবষেয় ম ণালেয়র সবেশষ নীিতমালা অ যায়ী পিরদশন বক মতামতসহ িতেবদন মহাপিরচালক,
ি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 , রাজশাহী
৩) চয়ার ান, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড ,ময়মনিসংহ
৪) অিতির জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), জলা শাসেকর কায ালয়,
িকেশারগ
৫) উপেজলা িনবাহী কমকতা, উপেজলা িনবাহী কমকতার কায ালয়, িলয়ারচর,
িকেশারগ
৬) উপেজলা িনবাহী কমকতা, উপেজলা িনবাহী কমকতার কায ালয়, মহােদব র,
নও া
৭) অিতির জলা শাসক (িশ া ও আইিস )), জলা শাসেকর কায ালয়, সদর,
ব ড়া
৮) উপেজলা িনবাহী কমকতা, উপেজলা িনবাহী কমকতার কায ালয়, ল র,
ময়মনিসংহ

ফান: ৯৫৪৫৭২০
ইেমইল: ds_sec2@moedu.gov.bd
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা:
১) মহাপিরচালক, 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, .................................
৫) ি গত কমকতা, মা িমক-২ অ িবভাগ, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ
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