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নম্বয: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৪.০০১.১৬.৪৭৪ তাশযখ: 
২২ আলাঢ ১৪২৯ 

০৭ জুরাই ২০২২ 

প্রজ্ঞান 

 

ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা অশধদপ্তযাধীন শনম্নফশণ িত কভ িকতিাদক পুনযাদদ না দদওয়া ম িন্ত শনজ দফতন ও দফতনক্রদভ নাদভয াদ ফশণ িত দ 

ও কভ িস্থদর ফদশর/দায়ন কযা দরা: 

ক্রভ. কভ িকতিায নাভ, দশফ, শফলয় ও কভ িস্থর দায়নকৃত দ ও কভ িস্থর 

০১. 

দভা: আজাারুর ক (২০১৬৭০৮৩৬৪) 

কাযী প্রধান শক্ষক 

ফযগুনা যকাশয ফাশরকা উচ্চ শফদ্যারয় 

ফযগুনা 

কাযী প্রধান শক্ষক 

ভাশনকগঞ্জ যকাশয উচ্চ শফদ্যারয় 

ভাশনকগঞ্জ 

 

০২।  জনস্বাদথ ি এ আদদ জাশয কযা দরা। উশিশখত কভ িকতিা আগাভী ১৬.০৭.২০২২ শি. ভদধ্য শফমুক্ত দফন। 

ফদশরজশনত কাযদণ শফমুশক্ত ও দমাগদান উবয়দক্ষদে াংশিষ্ট অশপ/প্রশতষ্ঠান প্রধাদনয কদরার 

প্যাদনর pds.sib.gov.bd/admin দত অনরাইদন আর্ট িদকর ৪৭ পূযণ ও তায শপ্রন্টকশ াংগ্র পূফ িক মথাযীশত স্বাক্ষয কদয 

শফমুক্ত ও দমাগদান প্রশক্রয়া ম্পন্ন কযদত দফ। 

 

 

(স্বাক্ষশযত) 

প্রদপয দভাোঃ াদদুর খশফয দ ৌধুযী 

ভাশয ারক (রুর্টন দাশয়ত্ব) 

 

নম্বয: ৩৭.০২.০০০০.১০৬.০৪.০০১.১৬.৪৭৪/১(১৪) তাশযখ: 
২২ আলাঢ ১৪২৯ 

০৭ জুরাই ২০২২ 

 

অনুশরশ দয় অফগশত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য দপ্রযণ কযা দরা: (দজেষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 

১) শ ফ, ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ শ ফারয়, ঢাকা। দৃশষ্ট আকল িণ: অশতশযক্ত শ ফ (ভাধ্যশভক-১) 

২) প্রধান শাফযক্ষণ কভ িকতিা, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ৪৫ পুযানা ল্টন, ঢাকা। 

৩) শফবাগীয় শাফ শনয়ন্ত্রক, ........................... শফবাগ ......................................। 

৪) দজরা প্রাক, ................................................................................| 

৫) উশয ারক, ফাাংরাদদ দরখ াভগ্রী, মুদ্রণ ও প্রকানা অশপ, দতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ (যফতী দগদজদে প্রকাদয জন্য অনুদযাধ কযা দরা) 

৬) উশয ারক, ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা, ............................... অঞ্চর, ................................। 

৭) শদেভ এনাশরে, ইএভআইএ দর, ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা অশধদপ্তয, ঢাকা (ওদয়ফাইদে প্রকাদয অনুদযাধ কযা দরা) 

৮) প্রধান শক্ষক/শশক্ষকা, ..........................................................................। 

৯) দজরা শক্ষা অশপায, ...................................................। 

১০) দজরা/উদজরা শাফযক্ষণ অশপায, .............................................। 

১১) জনাফ/দফগভ .................................................................................................................... । 

১২) ভাশয ারক ভদাদদয়য ব্যশক্তগত কাযী, ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা অশধদপ্তয, ঢাকা। 

১৩) শয ারক (ভাধ্যশভক)ভদাদদয়য ব্যশক্তগত কাযী, ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা অশধদপ্তয, ঢাকা। 

১৪) াংযক্ষণ নশথ। 

 

 

 

০৭.০৭.২০২২ 

দভাোঃ আশভনুর ইরাভ টুকু 

কাযী শয ারক-১ 

১ 

 

 


