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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৩.০০১.১৭.৬৪ তািরখ: 
১০ মাচ ২০২২

২৫ ফা ন ১৪২৮

িবষয:় ময়মনিসংহময়মনিসংহ   জলারজলার   ভা কাভা কা   উপেজলাধ ীনউপেজলাধ ীন  ' ' স ােহরাস ােহরা   নােয়বনােয়ব   াবেরটিরাবেরটির   িনয়রিনয়র   লল '-' -এরএর   মা িমকমা িমক
পযােয়পযােয়   পাঠদােনরপাঠদােনর   অ মিতঅ মিত   দােনরদােনর   িবষেয়িবষেয়  পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

    উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িন বিণত িশ া িত ােন পাঠদােনর অ মিত দােনর িবষেয় আেবদনপ  পাওয়া
গেছ:

: : ন ংনং িশ ািশ া  িত ােনরিত ােনর  ন ামন াম  ওও  কান াকান া আেবদেনরআেবদেনর  িবষয়িবষয়
১. সােহরা নােয়ব াবেরটির িনয়র ল, ভা কা, ময়মনিসংহ। মা িমক পযােয় পাঠদান।

০২। বিণতাব ায়, উপ  িশ া িত ােনর পাে  বিণত িবষেয় সেরজিমেন পিরদশন কের িনে া  ত ািদ
সং /সি েবশ কের িনধািরত ছক মাতােবক মতামত/ পািরশসহ পিরদশন িতেবদন রেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা:
(১)  িত ােনর EIIN ন র ( েযাজ  ে ) ও ইেমইল ন র;
(২) ি  নােম িত ােনর নামকরেণর জ  ি র পিরচয় িতেবদেন সি েবশ করেত হেব এবং ম ণালেয়র
১০/০৪/২০০১ তািরেখর াপেনর আেলােক রিভি ক িনধািরত টাকা যৗথনােম [(ক) সংি  িশ া িত ােনর

ধান/ ােনিজং কিম /গভিনং বিডর সভাপিত (খ) জলা িশ া অিফসার] িত ােনর সংরি ত তহিবেল জমাদােনর
মাণক-সংি  াংেকর ত য়নপ  ( িতেবদেনর সােথ সং  করেত হেব) এবং

(৩) িত ােনর জিমর নামজাির ও হালনাগাদ খাজনা পিরেশােধর কিপ ( িতেবদেনর সােথ সং  করেত হেব)।

সং ি : বণনা মাতােবক।

১০-৩-২০২২

চয়ার ান, মা িমক ও উ মা িমক িশ া 
বাড,ময়মনিসংহ

আেনায়া ল হক
উপসিচব

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

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৩.০০১.১৭.৬৪/১ তািরখ: ২৫ ফা ন ১৪২৮

১০ মাচ ২০২২১



১০ মাচ ২০২২সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক এর দ র, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা ( ানেবইস)
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ধান িশ ক, সােহরা নােয়ব াবেরটির িনয়র ল, ভা কা, ময়মনিসংহ
৫) ি গত কমকতা, মা িমক-২ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১০-৩-২০২২
আেনায়া ল হক 

উপসিচব

২


