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স্মাযক নম্বয- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.১৬.০০১.১৯.23                            তামযখ: 10/০3/২০১9খ্রি: 

 

মফলয়:  খ্রিক্ষা প্রখ্রতষ্ঠান পূর্ বঘ াষণা ব্যখ্রতঘেঘে পখ্রেদি বনপূর্ বে মাধ্যখ্রমে ও উচ্চ খ্রিক্ষা অখ্রিদপ্তঘেে পখ্রের্ীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

 উইং এ সংযুক্ত ছদক প্রমতদফদন প্রপ্রযণ 

 

উর্যকু্ত মফলদয়য আদরাদক অফগত কযা মাদে প্রম, ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তদযয আওতাধীন প্রজরা মক্ষা কভকুতাুগণ 

মনজ মনজ অঞ্চদরয াংমিষ্ট অমপ ও ভাধ্যমভক মফদ্যারয়মূ (যকাময ও প্রফযকাময) াংর্যক্ত ছক অনুমায়ী পূফদুঘালণা 

ব্যমতদযদক মযদনুপূফকু মযদনুকৃত প্রমতদফদদনয পটকম মযদনু যফতী ০১(এক) কভমুদফদয ভদধ্য- 

(director_mew_dshe@yahoo.com) ও ার্কুম- মযচারক, মযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন উইাং, ভাধ্যমভক ও উচ্চ 

মক্ষা অমধদপ্তয, মক্ষা বফন, ব্লক-২, ৭ভ তরা, কক্ষ নাং-701, ১৬ নফাফ আব্দুর গমণ প্রযার্, ঢাকা-১০০০ ফযাফয প্রপ্রযণ 

মনমিত কযদফন। 

মফলয়টি অতীফ জরুময। 

 

াংর্যমক্ত: মযফীক্ষণ তথ্য ছক 
 

 

 

 

প্রজরা মক্ষা কভকুতাু 

(কর প্রজরা)  

 

  (প্রদপয র্. সয়দ প্রভা. প্রগারাভ পারুক) 

  ভামযচারক 

ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয 

     ফাাংরাদদ, ঢাকা 

   

স্মাযক নম্বয- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.১৬.০০১.১৯.23                         তামযখ: 10/০3/২০১9খ্রি: 

 দয়  অফগমত ও কামাুদথযু জন্য মফতযণ (দজেষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 

1। মযচারক (কদরজ ও প্রান/ভাধ্যমভক), ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয, মক্ষা বফন, ফাাংরাদদ, ঢাকা 

2। আঞ্চমরক মযচারক (কর অঞ্চর), ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয, ফাাংরাদদ 

৩। ভাননীয় ভন্ত্রী ভদাদদয়য একান্ত মচফ, মক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ, ঢাকা 

৪। মমনয়য মচফ ভদাদদয়য একান্ত মচফ, ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা মফবাগ, মক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ, ঢাকা 

5। উদজরা/থানা মক্ষা কভকুতাু (কর উদজরা/থানা) 

৬। মএটু, ভামযচারক, ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয, ফাাংরাদদ, ঢাকা 

৭। াংযক্ষণ নমথ 

                                                                                                       প্রঘেসে ড. মমা: মসখ্রিম খ্রময়া   

                                                                                                        পখ্রেচািে 

                                                                                                      মযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন উইাং 

                                                                                                 মাউখ্রি অখ্রিদপ্তে, খ্রিক্ষা ভর্ন, ঢাো 

                                                                                                        মোন : ০২-৯৫৫৫১৩০ 
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স্মাযক নম্বয- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.১৬.০০১.১৯.24                            তামযখ: 10/০3/২০১9খ্রি: 

 

মফলয়:  খ্রিক্ষা প্রখ্রতষ্ঠান পূর্ বঘ াষণা ব্যখ্রতঘেঘে পখ্রেদি বনপূর্ বে মাধ্যখ্রমে ও উচ্চ খ্রিক্ষা অখ্রিদপ্তঘেে পখ্রের্ীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

 উইং এ সংযুক্ত ছদক প্রমতদফদন প্রপ্রযণ 

 

উর্যকু্ত মফলদয়য আদরাদক অফগত কযা মাদে প্রম, ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তদযয আওতাধীন উদজরা/থানা মক্ষা 

কভকুতাুগণ মনজ মনজ অঞ্চদরয াংমিষ্ট অমপ ও ভাধ্যমভক মফদ্যারয়মূ (যকাময ও প্রফযকাময) াংর্যক্ত ছক অনুমায়ী 

পূফদুঘালণা ব্যমতদযদক মযদনুপূফকু মযদনুকৃত প্রমতদফদদনয পটকম মযদনু যফতী ০১(এক) কভমুদফদয ভদধ্য- 

(director_mew_dshe@yahoo.com) ও ার্কুম- মযচারক, মযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন উইাং, ভাধ্যমভক ও উচ্চ 

মক্ষা অমধদপ্তয, মক্ষা বফন, ব্লক-২, ৭ভ তরা, কক্ষ নাং-701, ১৬ নফাফ আব্দুর গমণ প্রযার্, ঢাকা-১০০০ ফযাফয প্রপ্রযণ 

মনমিত কযদফন। 

মফলয়টি অতীফ জরুময। 

 

াংর্যমক্ত: মযফীক্ষণ তথ্য ছক 
 

 

 

 

উদজরা/থানা মক্ষা কভকুতাু  

(কর উদজরা/থানা) 

  (প্রদপয র্. সয়দ প্রভা. প্রগারাভ পারুক) 

  ভামযচারক 

ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয 

     ফাাংরাদদ, ঢাকা 

  

স্মাযক নম্বয- ৩৭.০২.০০০০.১১৫.১৬.০০১.১৯.                         তামযখ: 10/০3/২০১9খ্রি: 

 

দয়  অফগমত ও কামাুদথযু জন্য মফতযণ (দজেষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 

1। মযচারক (কদরজ ও প্রান/ভাধ্যমভক), ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয, মক্ষা বফন, ফাাংরাদদ, ঢাকা 

2। আঞ্চমরক মযচারক (কর অঞ্চর), ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয, ফাাংরাদদ 

৩। ভাননীয় ভন্ত্রী ভদাদদয়য একান্ত মচফ, মক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ, ঢাকা 

৪। মমনয়য মচফ ভদাদদয়য একান্ত মচফ, ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা মফবাগ, মক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ, ঢাকা 

5। প্রজরা মক্ষা কভকুতাু (কর প্রজরা) 

৬। মএটু, ভামযচারক, ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয, ফাাংরাদদ, ঢাকা 

৭। াংযক্ষণ নমথ 

 

                                                                                                       প্রঘেসে ড. মমা: মসখ্রিম খ্রময়া   

                                                                                                        পখ্রেচািে 

                                                                                                      মযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন উইাং 

                                                                                                 মাউখ্রি অখ্রিদপ্তে, খ্রিক্ষা ভর্ন, ঢাো 

                                                                                                        মোন : ০২-৯৫৫৫১৩০  
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মযদনু তথ্য ছক 

প্রমতষ্ঠান ম্পমকুত তথ্য 

প্রমতষ্ঠাদনয নাভ :  

প্রমতষ্ঠাদনয ঠিকানা :  

EIIN No. :  

প্রমতষ্ঠান প্রধাদনয নাভ ও দফী :  

মুদ াদপান নম্বয ও ই-প্রভইর :  

প্রমতষ্ঠাদনয প্রভাট মক্ষক াংখ্যা :  

উমিত মক্ষদকয াংখ্যা :  

অননুদভামদত অনুমিত মক্ষদকয াংখ্যা :  

প্রমতষ্ঠাদনয প্রভাট কভচুাযীয াংখ্যা :  

উমিত কভচুাযীয াংখ্যা :  

অননুদভামদত অনুমিত কভচুাযীয াংখ্যা :  

ভামিমভমর্য়া প্রেমণ কাh©ক্রভ াংক্রান্ত তথ্য 

প্রভাট ভামিমভমর্য়ায াংখ্যা : 

মনজ উদদ্যাদগ িামত ভামিমভমর্য়ায াংখ্যা : 

কাh©কয ভামিমভমর্য়ায াংখ্যা : 

অকাh©কয ভামিমভমর্য়ায াংখ্যা : 

 

অমপ াংক্রান্ত তথ্য 
 

অমপদয নাভ :  

অমপ প্রধাদনয নাভ ও পদর্ী :  

মুদ াদপান নম্বয ও ই-প্রভইর :  

অমপদয প্রভাট কভকুতাুয াংখ্যা : 

উমিত কভকুতাুয াংখ্যা : 

অননুদভামদত অনুমিত কভকুতাুয াংখ্যা : 

অমপদয প্রভাট কভচুাযীয াংখ্যা : 

উমিত কভচুাযীয াংখ্যা : 

অননুদভামদত অনুমিত কভচুাযীয াংখ্যা : 

 

 

 

অমপ/প্রমতষ্ঠান প্রধাদনয স্বাক্ষয  

      ও তামযখ (মর) 

                                    মযদনুকাযী কভকুতাুয স্বাক্ষয  

                                           ও তামযখ (মর) 

 

http://www.dshe.gov.bd/

