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৪ ভা  ১৪২৭

িবষয:় পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

  উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িন বিণত িশ া িত ানস েহর মা িমক পযােয় একােডিমক ী িতর অ মিত দােনর জ  অ েরাধ জানােনা
হেয়েছ।   

িমক নং িশ া িত ােনর নাম ও কানা িবষয়
১. িডি রচর আদশ মা িমক িব ালয়, বা গ , বিরশাল। মা িমক পযােয় একােডিমক 

ী িত।
২. দৗলতগ  মা িমক িব ালয়, চরফ াশন, ভালা। মা িমক পযােয় একােডিমক 

ী িত।
৩. আল-বা া মা িমক বািলকা িব ালয়, হাজীগ , াদ র। মা িমক পযােয় একােডিমক 

ী িত।
৪. চকিরয়া ামার ল, চকিরয়া, ক বাজার। মা িমক পযােয় একােডিমক 

ী িত।

০২।  বিণতাব ায়, উপ  িশ া িত ােনর একােডিমক ী িত দােনর লে  সেরজিমেন পিরদশন কের মা িমক পযােয় পাঠদােনর তািরখ
(EIIN নং সহ), িশ াথ র সং া এবং ০৩ (িতন) বছেরর এস.এস.িস. পরী ার ফলাফল উে খ বক পািরশসহ িতেবদন রেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।                                                                                    
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চয়ার ান মা িমক ও উ  মা িমক িশ ােবাড, বিরশাল/ িম া/চ াম

অসীম মার কমকার
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭০৬৭২
ইেমইল: as.sec3@moedu.gov.bd
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) মহাপিরচালক ( ন দািয় ), বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস)
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ি গত কমকতা, মা িমক-২ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ধান িশ ক, .......................................................
৬) অিফস কিপ, বসরকাির মা িমক-২
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