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িবষয়ঃ উ মাধ িমক পযােয়র গভিণং বিড অনু েমাদন
সূ

তািরখঃ ০৪-১১-২০১৯

সে ।

: তাঁর ২৮-১০-২০১৯ তািরেখর আেবদন।

উপযু িবষয় ও সূ ে র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে
য, DHAKA MAHANAGARI জলার RAMNA ত অবি ত ‘VIQARUNNISA
NOON SCHOOL AND COLLEGE’ এর কায ম সু ু ভােব পিরচালনার জন িনে বিণত সদস িবিশ গভিণং বিড অনু েমাদন দয়া হেলা।
িমক
০১

সভাপিত

য ক াটাগিরর সদস

সভাপিত

িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা

িমক
০২
০৩

জনাব বাদ ল আলম
জনাব ফােতমা জাহরা হক

িমক
০৪

জনাব জা াতুল ফরেদৗস

সাধারণ িশ ক সদস

িত ােন যাগদােনর তািরখ
০১-০৯-২০০৪
০১-০৩-১৯৯৯

সংরি ত মিহলা িশ ক সদস

িত ােন যাগদােনর তািরখ
০১-১১-১৯৯৩

িমক
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯

জনাব
জনাব
জনাব
জনাব
জনাব

অিভভাবক সদস
এ. িব. এম মিন
ামান
মুিশদা আখতার
িসি কী নািছর উি ন
ওেহদু জ জামান (ম ু )
গালাম বনজীর

পােষ র নাম
িজনান জাইমা জারা
িবনা আজাদ
জাইন সু বাহ নািহয়ান
মাইশা জামান িন া
সু য়াইবা সু হা

স ক
মেয়
ছেল
মেয়
মেয়
মেয়

িণ
একাদশ
একাদশ
নবম
নবম
থম

িণ রাল
এফ ৮১
িড ১০১
িব ৭৯
এ ৪২
ই ৬৬

িমক
১০

সংরি ত মিহলা অিভভাবক সদস
এ াডেভােকট রীনা পারভীন

পােষ র নাম
ফািবয়া আফিরন ইশা

স ক
মেয়

িণ
একাদশ

িণ রাল
আই ৯০

িমক
১১

সদস সিচব
অধ , VIQARUNNISA
NOON SCHOOL AND
COLLEGE

এই গভিণং বিডর ময়াদ থম সভার তািরখ হেত পরবতী ২ (দু ই) বছর কাযকর থাকেব। প ইসু র তািরখ হেত ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ
সভা অনু ান িনি ত কের বাড- ক অবিহত করেত হেব।
চয়ার ান মেহাদেয়র আেদশ েম

াঃ

অধ

VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE EIIN:108357,
RAMNA,DHAKA MAHANAGARI.
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অবগিতর জন অনু িলিপ
১। জলা

থম

কেলজ পিরদশক

মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , ঢাকা
☎ 02-58612476
✉ ic@dhakaeducationboard.gov.bd
তািরখঃ ০৪-১১-২০১৯

(৫)

রণ করা হেলা :

শাসক, DHAKA

২। জলা িশ া অিফসার,DHAKA
৩।সভাপিত, গভিনং বিড, VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE,DHAKA.
৪। অিফস কিপ।

০৪-১১-২০১৯
কেলজ পিরদশক

মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , ঢাকা

চয়ারম ান কতৃক অনু েমাদেনর তািরখ : ০৪-১১-২০১৯
এই আেদশিট অনলাইন এি েকশেনর এর মাধ েম স

করা হল।

