
একই ারক ও তািরেখর লািভিষ  
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

িশ া ম ণালয় 
মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ 

বসরকাির মাধ িমক-১ শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৩.০০১.১৭.১২৭ তািরখ: 
০৩ জলুাই ২০১৮

১৯ আষাঢ় ১৪২৫

িবষয়: বসরকািরবসরকাির  িশ ািশ া  িত ােনিত ােন  পাঠদানপাঠদান//একােডিমকএকােডিমক  ীকিৃতীকিৃত  দােনরদােনর  িবষেয়িবষেয়  তদতদ   িতেবদনিতেবদন  রণরণ।।

              উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িন বিণত বসরকাির িশ া িত ানসমেূহ পাঠদােনর/ ীকিৃত
অ মিত দােনর জ  অ েরাধ জানােনা হেয়েছ:

িমক
নং

িশ া িত ােনর নাম ািথত িবষয়
আেবদনকারী

১।
নথল া ড মেডল

লু,হািতবা া,লালমিনরহাট।
িন  মাধ িমক পযােয় পাঠদােনর
অ মিত।

জনাব মা: মাতাহার
হােসন, মাননীয় জাতীয়

সংসদ সদ - ১৬,
লালমিনরহাট-১ এর িডও
প ।

২। হাজী ইসমাঈল মেডল লু এ ড
কেলজ,িশবপুর,  নরিসংদী।

িন  মাধ িমক পযােয় পাঠদােনর
অ মিত।

জনাব মা:িসরাজুল ইসলাম
মা া, মাননীয় জাতীয়

সংসদ সদ - ২০১,
নরিসংদী এর িডও প ।

৩।
কাকিল হাই লু অ া ড
কেলজ,ধানমি ড, ঢাকা।

উ  মাধ িমক পযােয় একােডিমক
ীকিৃতর অ মিত।

জনাব দীন মাহা দ খান,
অধ , কাকিল হাই লু
এ ড কেলজ এর প ।

২।       বিণতাব ায়, উপযু  ছেক বিণত িশ া িত ােনর ই.আই.আই.এন. ন র সংযু  কের হালনাগাদ ভূিম উ য়ন কর
 পিরেশােধর  দািখলার কিপ সংযু  কের সেরজিমেন তদ পূবক িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা।

৪-৭-২০১৮

িবতরণ :
১) চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, 
ঢাকা।
২) চয়ারম ান, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, 
িদনাজপুর।

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব

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

১৯ আষাঢ় ১৪২৫১



ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৩.০০১.১৭.১২৭/১(৪) তািরখ: ১৯ আষাঢ় ১৪২৫
০৩ জলুাই 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
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অধ / ধান িশ ক.................................

৪-৭-২০১৮

মাঃ কাম ল হাসান 
উপসিচব

২


