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নিথ নং - কেলজ শাখা/DHAKA MAHANAGARI/107823/1900054 তািরখঃ ২৪-০২-২০১৯
  
িবষয়ঃ উ�মাধ�িমক পয�ােয়র গভিণ�ং বিড অনুেমাদন �সে�।
 
সূ� : তাঁর ০২-০২-২০১৯ তািরেখর আেবদন।
 
       উপযু�� িবষয় ও সূে�র ��ি�েত িনেদ�শ�েম জানােনা যাে� �য,  DHAKA MAHANAGARI �জলার KHILKHET উপেজলায় অবি�ত 
‘KURMITOLA HIGH SCHOOL & COLLEGE’ এর কায��ম সু�ুভােব পিরচালনার জন� িনে� বিণ�ত সদস� িবিশ� গভিণ�ং বিড অনুেমাদন �দয়া হেলা। 
 
 

�িমক�িমক সভাপিতসভাপিত �য ক�াটাগিরর সদস��য ক�াটাগিরর সদস�
০১ �মাঃ আবুল �হােসন মাতবর সমাজেসবক

�িমক�িমক সাধারণ িশ�ক সদস�সাধারণ িশ�ক সদস� �িত�ােন �যাগদােনর তািরখ�িত�ােন �যাগদােনর তািরখ
০২ �রজাউল কিরম ০৭-০৪-২০১৩
০৩ �মাঃ �রজাউল হক ০১-০৯-১৯৯৭

�িমক�িমক সংরি�ত মিহলা িশ�ক সদস�সংরি�ত মিহলা িশ�ক সদস� �িত�ােন �যাগদােনর তািরখ�িত�ােন �যাগদােনর তািরখ
০৪ �হাসেনয়ারা �বগম ১২-১১-১৯৯১

�িমক�িমক অিভভাবক সদস�অিভভাবক সদস� �পােষ�র নাম�পােষ�র নাম স�ক�স�ক� ��িণ��িণ ��িণ �রাল��িণ �রাল
০৫ কাজী হযরত আলী কািনজ ফােতমা নািদয়া �মেয় একাদশ ৩০১
০৬ �মাঃ আ�ুল মা�ান সানজানা আ�ার িমতু �মেয় একাদশ ৩২৭
০৭ �মাঃ সামসুি�ন �বপারী আকমার আেসফ �বপারী �ছেল নবম ৩৩
০৮ িমজানুর রহমান মুকুল মুশিফকা তাসনীম �মেয় ষ� ৪১
০৯ হাজী �মাঃ নুর উি�ন িময়া লািময়া নুর �মেয় চতুথ� ১৮৪

�িমক�িমক সংরি�ত মিহলা অিভভাবক সদস�সংরি�ত মিহলা অিভভাবক সদস� �পােষ�র নাম�পােষ�র নাম স�ক�স�ক� ��িণ��িণ ��িণ �রাল��িণ �রাল
১০ িনলুফা �বগম �মাঃ কাউসার �ছেল ষ� ১৮০

�িমক�িমক �িত�াতা সদস� (যিদ থােক)�িত�াতা সদস� (যিদ থােক) সব�েমাট দােনর িববররণসব�েমাট দােনর িববররণ �থম দােনর তািরখ�থম দােনর তািরখ

�িমক�িমক দাতা সদস� (যিদ থােক)দাতা সদস� (যিদ থােক) দােনর িববররণদােনর িববররণ দােনর তািরখদােনর তািরখ
১১ �মাঃ শািহনুর ইসলাম �বপারী নগদ অথ� ১০-০২-১৯৯৮

�িমক�িমক সদস� সিচবসদস� সিচব
১২ অধ��

�িমক�িমক সদস� সিচবসদস� সিচব
১৩ অধ��, KURMITOLA HIGH SCHOOL & COLLEGE

       এই গভিণ�ং বিডর �ময়াদ �থম সভার তািরখ হেত পরবত�ী ২ (দুই) বছর কায�কর থাকেব। প� ইসু�র তািরখ হেত ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� �থম
সভা অনু�ান িনি�ত কের �বাড�-�ক অবিহত করেত হেব।
 
 
অধ��
KURMITOLA HIGH SCHOOL & COLLEGE  EIIN:107823,
KHILKHET, DHAKA MAHANAGARI.

�চয়ার�ান মেহাদেয়র আেদশ�েম
�াঃ

 কেলজ পিরদশ�ক

মা�িমক ও উ�মা�িমক িশ�া �বাড �, ঢাকা
☎ 02-58612476 

✉ ic@dhakaeducationboard.gov.bd 

 
�মেমা নং - কেলজ শাখা/DHAKA MAHANAGARI/107823/1900054 (৫) তািরখঃ ২৪-০২-২০১৯

অবগিতর জন� অনুিলিপ ��রণ করা হেলা : 
১। �জলা �শাসক, DHAKA MAHANAGARI 
২। উপেজলা িনব�াহী অিফসার,KHILKHET ,DHAKA MAHANAGARI 
৩। �জলা িশ�া অিফসার,DHAKA MAHANAGARI 
৪। সভাপিত,গভিন�ং বিড, KURMITOLA HIGH SCHOOL & COLLEGE
৫। অিফস কিপ।
 

২৪-০২-২০১৯

 কেলজ 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।


