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২৬ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সং াসং া ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত িন বিণত িশ া িত ােন মা িমক পযােয় িবভাগ খালার অ মিত দােনর জ
অ েরাধ জানােনা হেয়েছ:

িমকিমক   নংনং িশ ািশ া  িত ােনরিত ােনর  ন ামন াম  ওও  কান াকান া িবষয়িবষয়
১. হািলমা খা ন বািলকা মা িমক িব ালয়, সদর, বিরশাল। মা িমক পযােয় বসায় িশ া 

িবভাগ খালা

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) মা িমক পযােয়র িবভাগ খালার ে  পাঠদােনর তািরখ, ০৩ বছেরর এসএসিস পরী ার ফলাফল (বছরিভি ক ও
িবভাগওয়াির িশ াথ র সং া, পরী াথ র সং া, পােসর সং া ও পােসর হার উে খসহ)। 

(২) িত ােনর EIIN ও ইেমইল ন র।

১০-১-২০২২

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

আেনায়া ল হক
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৭০৬৭২
ইেমইল: as.sec3@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৩৪.০০১.২০-০৯/১(৫) তািরখ: ২৬ পৗষ ১৪২৮
১০ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) সিচব, বসরকাির মা িমক অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১



৩) ধান িশ ক, হািলমা খা ন বািলকা মা িমক িব ালয়, সদর, বিরশাল
৪) ি গত কমকতা, মা িমক-২ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) অিফস কিপ, বসরকাির মা িমক-২

১০-১-২০২২
আেনায়া ল হক 

উপসিচব (অিতির  দািয় )

২


