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নিথ নং - িবদ�ালয় শাখা/DHAKA/107917/1900712 তািরখঃ ২০-০২-২০১৯
   
িবষয়ঃ িবদ�ালেয়র এডহক কিমিট অনুেমাদন �সে�।
 
সূ� : তাঁর ০৭-০২-২০১৯ তািরেখর আেবদন।
 
      উপযু�� িবষয় ও সূে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, �বসরকারী মাধ�িমক িবদ�ালেয়র ম�ােনিজং কিমিট গঠন সং�া� �িবধানমালা
এস.আর.ও নং- ৯৯/আইন/২০০৯-এর ৩৯(১)নং ধারা অনুযায়ী িন�িলিখত সদস�বৃ� সম�েয় গিঠত ABDUS SOBHAN MODEL
HIGH SCHOOL এর এডহক কিমিট প� ইসু�র তািরখ �থেক ০৬ (ছয়) মাস পয�� বলবৎ থাকেব। এ �ময়াদকােলর মেধ� িনয়িমত
ম�ােনিজং কিমিট গঠন করেত হেব। উে�খ�, এ কিমিটর  �ময়াদকােলর মেধ� িনয়িমত ম�ােনিজং কিমিট গঠন করেত ব�থ� হেল
িবদ�ালেয়র অনুমিত/�ীকৃিত বািতলসহ িশ�ক-কম�চারীেদর �বতন ভাতাদী ব� করা হেব। 
     িশ�া ম�ণালেয়র ১২/০৪/২০১১ইং তািরেখর িশম/শাঃ১১/১০-১১/২০০৯/১৭১ নং �ারেকর ��াপন অনুযায়ী “�বসরকারী িশ�া
�িত�ােনর ম�ােনিজং কিমিট/গভিন�ং বিড সং�া� �িবধানমালা ২০০৯” এর ৪১(২) (খ)৪ অনুযায়ী ম�ােনিজং কিমিট/গভিন�ং বিড-�ক
িশ�ক-কম�চারী িনেয়ােগর �য �মতা �দয়া হেয়েছ তা �কবল মা� িনয়িমত ম�ােনিজং কিমিট/গভিন�ং বিডর মাধ�েম স�� করেত হেব।
�কান�েমই এডহক বা িবেশষ ধরেনর কিমিট/গভিন�ং বিডর মাধ�েম িনেয়াগ �ি�য়া স�� করা যােব না।�কান�েমই এডহক বা িবেশষ ধরেনর কিমিট/গভিন�ং বিডর মাধ�েম িনেয়াগ �ি�য়া স�� করা যােব না।
 

�িমক�িমক সভাপিতসভাপিত �য ক�াটাগিরর সদস��য ক�াটাগিরর সদস�
০১ �গালাম কিবর  

�িমক�িমক সাধারণ িশ�ক সদস�সাধারণ িশ�ক সদস� �িত�ােন �যাগদােনর তািরখ�িত�ােন �যাগদােনর তািরখ
০২ ফা�ক আহেমদ ০২-০৮-১৯৯৭

�িমক�িমক অিভভাবক সদস�অিভভাবক সদস� �পােষ�র নাম�পােষ�র নাম স�ক�স�ক� ��িণ��িণ ��িণ �রাল��িণ �রাল
০৩ িসিদদকুর রহমান সািময়া আ�ার �মেয় নবম ৬০

�িমক�িমক সদস� সিচবসদস� সিচব
০৪ �ধান িশ�ক

 
 
�ধান িশ�ক
ABDUS SOBHAN MODEL HIGH SCHOOL,

DHAMRAI, DHAKA 

�চয়ার�ান মেহাদেয়র আেদশ�েম

�াঃ

িব�ালয় পিরদশ �ক

মা�িমক ও উ�মা�িমক িশ�া �বাড �, ঢাকা।

 
 �মেমা নং- িবদ�ালয় শাখা/DHAKA/107917/1900712 (৪)  তািরখঃ ২০-০২-২০১৯

অবগিতর জন� অনুিলিপ ��রণ করা হেলা : 
১। উপেজলা িনব�াহী অিফসার, DHAMRAI, DHAKA.
২। �জলা িশ�া অিফসার, DHAKA.
৩। সভাপিত, এডহক কিমিট, ABDUS SOBHAN MODEL HIGH SCHOOL.
৪। অিফস কিপ।
 

 

 

২০-০২-২০১৯

িব�ালয় পিরদশ �ক

মা�িমক ও উ�মা�িমক িশ�া �বাড �,ঢাকা 

             
 

 
�চয়ারম�ান কতৃ�ক অনুেমাদেনর তািরখ : ১৯-০২-২০১৯�চয়ারম�ান কতৃ�ক অনুেমাদেনর তািরখ : ১৯-০২-২০১৯
এই আেদশিট অনলাইন এি�েকশেনর এর মাধ�েম স�� করা হল।


