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২২ ভা  ১৪২৭

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   িশ ািশ া   িত ানিত ান   াপেনরাপেনর   অ মিতঅ মিত   দােনরদােনর   িবষেয়িবষেয়  পিরদশনপিরদশন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

      উপ  িবষেয়র পিরে ি েত ম ণালেয়র সবেশষ নীিতমালা অ যায়ী সেরজিমেন পিরদশন কের ািবত এলাকায় িনে া
িশ া িত ান াপেনর যৗি কতা যাচাই বক মতামতসহ িতেবদন রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

িমক নং িত ােনর নাম ও কানা ািথত িবষয়
১. িদ ানাডা (The Granada School) ল, সদর, মািনকগ । াপেনর অ মিত
২. ডমরা পাবিলক ল, ডমরা, ঢাকা। াপেনর অ মিত
৩. মা ছায়া পাবিলক ল, কািলয়াৈকর, গাজী র। াপেনর অ মিত
৪. সানার াও ই উট অব িবজেনছ ােনজেম  ল, সানার াও, নারায়ণগ । াপেনর অ মিত
৫. রংধ  আইিডয়াল ল, কলমাকা া, ন েকাণা। াপেনর অ মিত
৬. নকমরদ আইিডয়াল ল এ  কেলজ, রাণীশংৈকল, ঠা র াও। াপেনর অ মিত

৬-৯-২০২০

িবতরণ:
১) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, ঢাকা
২) চয়ার ান, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
িদনাজ র
৩) চয়ার ান, মা িমক ও উ মা িমক িশ া 
বাড,ময়মনিসংহ

৪) সহকারী কিমশনার, িশ া শাখা, জলা শাসেকর 
কাযালয়, ঢাকা
৫) সহকারী কিমশনার, িশ া শাখা, জলা শাসেকর 
কাযালয়, মািনকগ
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, কািলয়াৈকর, গাজী র
৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার, সানার াও, নারায়ণগ

আেনায়া ল হক
উপসিচব

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

১



৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার, কলমাকা া, ন েকাণা
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, রাণীশংৈকল, ঠা র াও

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৩.০৫৩.১৭.২১৩/১(৫) তািরখ: ২২ ভা  ১৪২৭
০৬ সে র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
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) সভাপিত/ ধান িশ ক ..................................................................
৫) ি গত কমকতা, মা িমক-২ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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