মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
www.jessoreboard.gov.bd
কেলজ িবভাগ
২ চ ১৪২৮
তািরখ:
১৬ মাচ ২০২২
িত ান ধান ও আইিস িবষ েয়র সহ কারী িশ কেদর িশ েণ অংশ হ ণ সে
এ বােড র ১৮-০৩-২০২১ তািরেখর ৩৭.১১.৪০৪১.২০১.২৫.০০১.২০.১০৪ সং ক ারক

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪০০.৩২.০০১.২২.২৭
িবষয়:
:

উপ
িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে য, যেশার িশ া বােড র আওতাধীন িবিভ িশ া িত ােন
অ য়নরত ছা -ছা ীেদর িনব ন, পরী ার ফম রণ, নাম ও বয়স সংেশাধন এবং ই-নিথর/ই-ফাইেলর মা েম বােড র
সােথ িশ া িত ােনর িশ া সং া এবং শাসিনক কায েমর উপর িত ান ধান ও সহকারী িশ কেদর িশ ণ
দােনর উে াগ হণ করা হেয়েছ। থম পযােয় যেশার জলার সং
তািলকায় বিণ ত িত ান ধান এবং ১ জন
আইিস িবষেয়র সহকারী িশ ক (আইিস িশ ক না থাকেল আইিস িবষেয় অিভ ১জন সহকারী িশ কেক আগামী
২২ মাচ, ২০২২ ি . তািরখ ম লবার সকাল ৯:০০ টায় যেশার িশ া বােড র হল েম (৩য় তলায়) িশ ণ দান করা
হেব। িশ ণ কমশালায় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক িশ ণ কমশালা উে াধন করেবন েফসর ড. মাঃ
আহসান হাবীব, চয়ার ান, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার।
উ
িশ েণ সং
তািলকায় বিণ ত িত ান ধান ও িশ কগণেক াপটপসহ আগামী ২২ মাচ, ২০২২ ি . তািরখ
ম লবার সকাল ৯:০০ টায় উপি ত হওয়ার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
িব. : িশ েণ অংশ হণকারী সকল িত ান ধান ও িশ কেক িবিধ মাতােবক স ানী দান করা হেব।

িত ান ধানগণ ও িশ কগণ, সং
িত ান

১৬-৩-২০২২
ক এম র ানী
কেলজ পিরদশক
ফান: ০২৪৭৭৭৬২৬৯৮
ইেমইল: ic@jessoreboard.gov.bd

তািলকায় বিণ ত

ি আকষ ণঃ িব ালয় পিরদশক, িব ালয় িবভাগ, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার ( কাস সম য়কারী)
২ চ ১৪২৮
তািরখ:
১৬ মাচ ২০২২

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪০০.৩২.০০১.২২.২৭/১(৮)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) সিচব, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ
২) সিচব, সং াপন িবভাগ, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
৩) পরী া িনয় ক, পরী া িবভাগ, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
৪) উপ-পিরচালক (িহওিন), িহসাব িবভাগ, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
৫) উপ-পরী া িনয় ক, উ মা িমক পরী া শাখা, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
৬) া ামার, কেলজ শাখা (কি উটার) , মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার
১

৭) উপ-সহকারী েকৗশলী, ত াবধান, র ণােব ণ ও অ স ান শাখা, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড ,
যেশার
৮) একা সিচব , চয়ার ােনর দ র, মা িমক ও উ মা িমক িশ া বাড , যেশার

১৬-৩-২০২২
ক এম র ানী
কেলজ পিরদশক

২

র্াধ্যবর্ক ও উচ্চ র্াধ্যবর্ক বিক্ষা যিাড ু, যয়িার
যয়িার বিক্ষা যিায়ড ুর আওিাধীন বিবিন্ন বিক্ষা প্রবিষ্ঠায়ন অধ্যয়নরি ছাত্র-ছাত্রীয়ের বনিন্ধন, পরীক্ষার ফর্ু পূরে, নার্ ও িয়ি িংয়িাধন
আয়িেন এিং ই-নবি/ই-ফাইয়ের র্াধ্যয়র্ যিায়ড ুর িায়ি বিক্ষা প্রবিষ্ঠায়নর বিক্ষা িংক্রান্ত/প্রিািবনক কায ুক্রয়র্র উপর প্রবিষ্ঠান প্রধান
ও আইবিটি বিষয়য়র িহকারী বিক্ষকবৃয়ের প্রবিক্ষয়ের জন্য বনি ুাবর্ি প্রবিষ্ঠায়নর নায়র্র িাবেকা
িাবরখ : ২২ র্ার্ ু, ২০২২ বি.
SL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
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20

INSTITUTE
Jashore Zilla School
Govt. Girls High School
Bagharpara Govt. Pilot Model High
School
Narikel baria High School
Singari Model Secondary School
Noapara Shankarpasha Govt.
Secondary School
Keshabpur Secondary Girls School
Keshabpur Govt. Pilot Higher
Secondary School
Nehalpur Higher Secondary School
Manirampur Govt. Secondary School
Chougachha Govt. Shahadat Pilot
Model Secondary School
Chougachha Sara Pilot Secondary
Girls School
Bagachra United Secondary School
Burujbagan Secondary School
Jhikargachha Secondary Girls School
Jhikargacha Govt. M. L. Model High
School
Jangalbadhal Secondary School
Rupdia Welfare Academy
Police Line Secondary School
Newtown Girls High School

Zila

Thana

JASHORE

JASHORE SADAR

Canter Name

JASHORE SADAR
BAGHARPARA

EIIN
115958
115962
115556

JASHORE
JASHORE
JASHORE
JASHORE
JASHORE

BAGHARPARA
AVOYNAGAR
AVOYNAGAR

115554
115504
115466

N.BARIA-379
SINGARI - 364
NOAPARA - 314

JASHORE
JASHORE

KESHABPUR
KESHABPUR

115821
115951

KESHABPUR - 431
KESHABPUR - 315

JASHORE
JASHORE
JASHORE

MONIRAMPUR
MONIRAMPUR
CHOUGACHHA

116314
116119
115655

NEHALPUR - 309
MANIRAMPUR - 308
CHOUGACHHA - 313

JASHORE

CHOUGACHHA

115656

CHOUGACHHA - 306

JASHORE
JASHORE
JASHORE
JASHORE

SARSHA
SARSHA
JHIKARGACHA
JHIKARGACHA

116320
116322
115728
115727

BAGACHRA - 319
NAVARAN - 530
JHIKARGACHA - 522
JHIKARGACHA - 311

JASHORE
JASHORE
JASHORE
JASHORE

JASHORE SADAR
JASHORE SADAR
JASHORE SADAR
JASHORE SADAR

115984
115956
115964
115983

JANGALBADHAL - 501
RUPDIA - 359
JASHORE - 356
JASHORE
UPASHAHAR - 302

JASHORE - 300
JASHORE - 301
BAGHARPARA - 305

16-03-2022

(যক এর্ রব্বানী)
যকাি ু পবরর্ােক, প্রবিক্ষে
ও
কয়েজ পবরেিুক
র্াধ্যবর্ক ও উচ্চ র্াধ্যবর্ক বিক্ষা যিাড ু,
যয়িার

