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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 
রাংপুর অঞ্চল,  রাংপুর। 

www.dsherangpurzone.gov.bd    

স্মারক নাং: মাউমশ/রাং/সসমসপ/২০২২/২৭৫                                                                            তামরখ: ৩০/ ০৬/ ২০২২ মি. 

মবষয়:  বামষিক কমিসম্পােন চুমি ২০২১-২০২২ এর বামষিক চড়ুান্ত (জুলাই/২১-জুন/২২) অগ্রগমত প্রমতদবেন সপ্ররণ। 

সূত্র:  স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১১৬.৩৫.০০২.২২.৫১;  তামরখ:  ২৮ জুন ২০২২মি.   
 

উপর্ুিি মবষয় ও সূদত্রর সপ্রমক্ষদত জানাদনা র্াদে সর্,মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা, রংপুর অঞ্চল, রংপুর এবং অত্র অঞ্চললর সরকামর 
কদলজসমদূের বামষিক কমিসম্পােন চুমি ২০২১-২০২২ এর বামষিক চুড়ান্ত (জুলাই/২১-জুন/২২) অগ্রগমত প্রমতদবেন অত্র দপ্তলরর ই-দমইল 
directoredu.rangpur@gmail.com মিকানায় আগামী ০৫/০৭/২০২২মি. তামরলের মলধ্য প্রেরলের জন্য অনুলরাধ্ করা হললা।  

উলেেয প্রে, ক) বামষিক েমতলবদন প্রেরলের সময় অবশ্যই সম্পূেি অর্িবছলরর  সকল েমােলকর হার্ি কমপ প্রেরে করলত হলব। 
  ে) েমােকসমহূ  অত্র দপ্তলর প্রেরে করলত হলব। েমােক প্রেরলের প্রক্ষলত্র সূচলকর ক্রমমক নম্বর উলেেপূবিক ক্রমানুসালর সামজলয়   
   এবং েমতমি সূচলকর জন্য পৃর্ক অগ্রায়নসহ প্রেরে করলত হলব। অগ্রায়নপলত্র লক্ষযমাত্রা এবং অজিলনর মববরে র্াকলত হলব।  
  গ) সকল তর্য স্বাক্ষরসহ প্রেরে করলত হলব।  
  ঘ) প্রকান অজিলনর উপেুক্ত েমােক ছাড়া কােিক্রমমি অমজিত হয়মন মলমি মবলবমচত হলব এবং এসব কােিক্রলমর মবপরীলত প্রকান   
    নম্বর দাবী করা োলব না।   

 

    ৩০/০৬/২০২২ 

অধ্যক্ষ  
সরকামর কললজ 
রংপুর অঞ্চল,  রংপুর ( সকল) ।  
 

প্রদেসর এস এম আবু্দল মমতন লস্কর (৫৪২৯) 

পমরচালক  
মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 
রাংপুর অঞ্চল, রাংপুর 

সোন : ০৫২১-৫১৩২৬ 

স্মারক নাং: মাউমশ/রাং/সসমসপ/২০২২/ ২৭৫( ৯)                                                                        তামরখ: ৩০/ ০৬/ ২০২২ মি. 

অনুমলমপ:  সেয় অবগমত/ অবগমত ও প্রদয়াজনীয় কার্িাদথি- ( সজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়)  
১) মোপমরচালক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমধ্েপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

২) র্ুগ্ম সপ্রাগ্রাম পমরচালক, সসদকন্ডামর এডদুকশন সসক্টর ইনদেস্টদমন্ট সপ্রাগ্রাম (সসমসপ), বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

৩) পমরচালক (কদলজ ও প্রশাসন/মাধ্যমমক উইাং),মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমধ্েপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

৪) উপপমরচালক (কদলজ), মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা, রাংপুর অঞ্চল, রাংপুর। 
৫) উপপমরচালক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা, রাংপুর অঞ্চল, রাংপুর। 
৬) সেকারী পমরচালক-১, এইচআরএম, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমধ্েপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

৭) সেকারী পমরচালক (কদলজ), মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা, রাংপুর অঞ্চল, রাংপুর। 

৮) সেকারী সপ্রাগ্রামার, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা, রাংপুর অঞ্চল, রাংপুর (প্রাপকগণদক ই-সমইল সপ্ররদণর অনুদরাধ্সে)। 

৯) সাংরক্ষণ নমথ।  

 ৩০/০৬/২০২২ 

 প্রদেসর এস এম আবু্দল মমতন লস্কর (৫৪২৯) 

পমরচালক  
মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 
রাংপুর অঞ্চল, রাংপুর 

সোন : ০৫২১-৫১৩২৬  

 

http://www.dsherangpurzone.gov.bd/
mailto:directoredu.rangpur@gmail.com

