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নিথ নং - িবদ�ালয় শাখা/DHAKA/107991/1901302 তািরখঃ ৩০-০৫-২০১৯
                                                                            
িবষয়ঃ �বসরকাির মাধ�িমক িবদ�ালেয়র ম�ােনিজং কিমিট গঠন সং�া� ��াপন এস.আর.ও নং-৯৯-আইন/২০০৯
       এর �িবধান ৭ এবং ৮ �মাতােবক গিঠত কিমিট �সে�।
 
সূ� : তাঁর ২১-০৫-২০১৯ তািরেখর আেবদন।
 
       িনেদ�শ�েম জানােনা যাে� �য, িবদ�ালেয়র নবগিঠত ম�ােনিজং কিমিটর িনব�াচন সং�া� কাগজপ� যথাযথভােব পাওয়া �গেছ িবধায় িন�িলিখত
ব�ি�বেগ�র সম�েয় গিঠত ম�ােনিজং কিমিট অনুেমাদন �দয়া হেলা। উে�খ�, অদ�তা, আিথ�ক অিনয়ম, অব�ব�াপনা িকংবা শৃ�লা র�ায় ব�থ� হেল
��াপেনর ৩৮নং �িবধান অনুসাের �বাড� কতৃ�প� গিঠত কিমিট বািতল করার �মতা সংর�ণ কের।
 
   

�িমক সভাপিত �য ক�াটাগিরর সদস�
০১ জনাব �মাসেফকুর রহমান  

�িমক সাধারণ িশ�ক সদস� �িত�ােন �যাগদােনর তািরখ
০২ জনাব �মা. িফেরাজ আলম ২৮-০৯-১৯৯৬
০৩ জনাব �মাঃ আঃ আওয়াল ২৮-০৯-১৯৯৬

�িমক সংরি�ত মিহলা িশ�ক সদস� �িত�ােন �যাগদােনর তািরখ
০৪ জনাব হািচনা �বগম ০৭-০৮-২০০০

�িমক অিভভাবক সদস� �পােষ�র নাম স�ক� ��িণ ��িণ �রাল
০৫ জনাব আঃ রহমান আরাফাত �ছেল অ�ম 50
০৬ জনাব আবু কালাম অ�রা �মেয় স�ম 30
০৭ জনাব সাইদুল মৃধা ইয়ািছন �ছেল অ�ম 60
০৮ জনাব আয়নাল মািঝ �তৗিহদুল ইসলাম �ছেল অ�ম 27

�িমক সংরি�ত মিহলা অিভভাবক সদস� �পােষ�র নাম স�ক� ��িণ ��িণ �রাল
০৯ জনাব �রািজনা �বগম রায়হান �ছেল স�ম 69

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

�িমক দাতা সদস� (যিদ থােক) দােনর িববররণ দােনর তািরখ
১১ শূন� শূন� শূন�

�িমক সদস� সিচব
১২ �ধান িশ�ক, EMDAD ALI HIGH SCHOOL

 
      উপযু��  ম�ােনিজং কিমিটর �ময়াদ �থম সভার তািরখ হেত পরবত�ী ২ (দুই) বছর কায�কর থাকেব। এ প� ইসু�র তািরখ হেত ৩০ (ি�শ) িদেনর
মেধ� �থম সভা কের �বাড�েক অবিহত করেত হেব।
 
 
�ধান িশ�ক
EMDAD ALI HIGH SCHOOL,

DOHAR, DHAKA. 

�চয়ার�ান মেহাদেয়র আেদশ�েম

�াঃ

িব�ালয় পিরদশ �ক
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 �মেমা নং- িবদ�ালয় শাখা/DHAKA/107991/1901302 (৪)  তািরখঃ ৩০-০৫-২০১৯
অবগিতর জন� অনুিলিপ ��রণ করা হেলা : 
১। উপেজলা িনব�াহী অিফসার, DOHAR, DHAKA.
২। �জলা িশ�া অিফসার, DHAKA.
৩। সভাপিত, ম�ােনিজং কিমিট, EMDAD ALI HIGH SCHOOL.
৪। অিফস কিপ।
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িব�ালয় পিরদশ �ক
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�চয়ারম�ান কতৃ�ক অনুেমাদেনর তািরখ : ২৯-০৫-২০১৯
এই আেদশিট অনলাইন এি�েকশেনর এর মাধ�েম স�� করা হল।


