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জরুযী মফজ্ঞমি 

 

স্মাযক-ফমবফা/মফঅ/২০২০/109৪০                                                          তামযখঃ  
০৩ আলাঢ় ১৪২৭

১৭ জুন ২০২০

 

 

মফলয়ঃ মনম্ন-ভাধ্যমভক, ভাধ্যমভক  উচ্চ ভাধ্যমভক স্তবযয বফযকাময মক্ষা প্রমতষ্ঠাবনয গবম্ ডিংফমড/ম্যাবনমজিং কমভটি গঠন  মনফ ডাচন 

প্রবে। 

সূত্রঃ ফমবফা/মফঅ/২০২০/ 10562                                                             তামযখঃ 
০৯ বফাখ ১৪২৭

২২ এমপ্রর  ২০২০

 

 

             উর্য ডক্ত মফলয়  সূবত্রয বপ্রমক্ষবত অত্র বফাবড ডয আতাধীন কর মনম্ন-ভাধ্যমভক, ভাধ্যমভক  উচ্চ ভাধ্যমভক স্তবযয বফযকাময 

মক্ষা প্রমতষ্ঠাবনয প্রধান, িংমিষ্ট মপ্রজাইমডিং অমপায/মযটাম্ ডিং অমপাযবক জানাবনা মাবে বম, মকছু মকছু প্রমতষ্ঠাবন ইমতপূবফ ড গবম্ ডিংফমড/ 

ম্যাবনমজিং কমভটিয মনফ ডাচনী কাম ডক্রভ ম্পন্ন কযবর কবযানা মযমিমতয কাযব্ সূবত্রাক্ত বত্রয মনবদ ড বভাতাবফক বামত মনফ ডাচন কযা 

বেবক মফযত বেবকবে। ঐ কর  মক্ষা প্রমতষ্ঠানমূব স্বািযমফমধ অনুয্পূফ ডক প্রমফধানভারা-২০০৯ এয িংবামধত প্রমফমধ ৮(২) বভাতাবফক 

বামত মনফ ডাচন কবয ত্র ইস্যযয তামযখ বত ০৭(াত)মদবনয ভবধ্য অত্র বফাবড ড দামখর কযায জন্য অনুবযাধ কযা বরা। 

2. গ্প্রজাতন্ত্রী ফািংরাবদ যকাবযয স্বািয অমধদিয কর্তডক বকান এরাকা বযডবজান বঘামলত বর ঐ এরাকায জন্য এ আবদ আাতত 

কাম ডকয বফনা। 

৩. প্রমফধানভারা-২০০৯ অনুমায়ী বকান প্রমতষ্ঠাবনয গবম্ ডিংফমড/ম্যাবনমজিং কমভটিয বভয়াদ উত্তী্ ড বয় বগবর ঐ বভয়াদ বৃমিয বকান স্যবমাগ 

বনই। কাবজই মাযা ইমতপূবফ ড বভয়াদ বৃমিয আবফদন অত্র বফাবড ড বপ্রয্ কবযবেন; তাবদযবক বমফষ্যবত এরূ আবফদন বপ্রয্ না কযায অনুবযাধ 

কযা বরা। 

East Pakistan Intermediate and Secondary Education Board 1961 (E.P. Ord. No XXXIII of 1961) এয 

Section II  এয ক্ষভতাফবর এই মনবদ ডনা জাময কযা বরা। 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

অধ্যক্ষ/প্রধান মক্ষক 

ফমযার মক্ষাবফাবড ডয আতাধীন কর 

মক্ষা প্রমতষ্ঠান। 

                               ১৭/০৬/২০২০ 

প্রবপয বভাাম্মদ ইউনু(৬৯৪৭) 

বচয়াযম্যান 

gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv‡evW©,ফমযার। 

‡gvevBj b¤̂য-0171২-৫৫৮৬৪৪ 

‡gBj t barisalboard@gmail.com 
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স্মাযক-ফমবফা/মফঅ/২০২০/109৪০                                                          তামযখঃ  
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মফলয়ঃ এডক কমভটি গঠবনয অনুভমত গ্র্  পূ্ ডাে এডক কমভটি অনুবভাদন বনয়া প্রবে 

সূত্রঃ ফমবফা/মফঅ/২০২০/ 10562                                                             তামযখঃ 
০৯ বফাখ ১৪২৭

২২ এমপ্রর  ২০২০

 

 

          উর্য ডক্ত মফলয়  সূবত্রয বপ্রমক্ষবত অত্র বফাবড ডয আতাধীন কর মনম্ন-ভাধ্যমভক, ভাধ্যমভক  উচ্চ ভাধ্যমভক স্তবযয বফযকাময মক্ষা 

প্রমতষ্ঠাবনয প্রধানগ্বক জানাবনা মাবে বম, কবযানা মযমিমতয কাযব্ বদবয কর মক্ষা প্রমতষ্ঠান ফন্ধ যবয়বে। পবর এই ভবয় বম কর  

মক্ষা প্রমতষ্ঠাবনয মযচারনা কমভটিয বভয়াদ উত্তী্ ড বয়বে ফা মাযা ইমতপূবফ ড মনফ ডাচনী তপীর বঘাল্ায য মনফ ডাচন কযবত াবযমন ফা 

মনফ ডাচন িমগত যবয়বে ফা কমভটিয অফমষ্ট বভয়াদকার মনফ ডাচন িংক্রান্ত কাম ডক্রবভয জন্য মফমধবভাতাবফক মবেষ্ঠ নয়- ঐ কর মক্ষা 

প্রমতষ্ঠানমূ স্যষ্ঠুবাবফ মযচারনায জন্য প্রমফধানভারা-২০০৯ এয প্রমফমধ-৩৯ বভাতাবফক অনরাইবন এডক কমভটি গঠবনয অনুভমত 

গ্র্পূফ ডক পূ্ ডাে এডক কমভটি অনরাইবন দামখর কযায  অনুবযাধ কযা বরা। 

 

                

 

 

 

 

অধ্যক্ষ/প্রধান মক্ষক 

ফমযার মক্ষাবফাবড ডয আতাধীন কর 

মক্ষা প্রমতষ্ঠান। 

                ১৭/০৬/২০২০ 

প্রবপয বভাাম্মদ ইউনু(৬৯৪৭) 

বচয়াযম্যান 

gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv‡evW©,ফমযার। 

‡gvevBj b¤̂য-0171২-৫৫৮৬৪৪ 

‡gBj t barisalboard@gmail.com 

 

  

 

 অনুমরম  কাম ডাবে ডঃ 

১। বজরা প্রাক (িংমিষ্ট কর) 

২। উবজরা মনফ ডাী অমপায (িংমিষ্ট কর) 

৩। বজরা মক্ষা অমপায (িংমিষ্ট কর) 

৪।ম্যাবনজায,িংমিষ্ট ব্ািংক                                                    
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