
মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার 
কেলজ শাখা
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২১ আি ন ১৪২৯

িবষয:় কারণকারণ   দশােনাদশােনা   সেসে

উপ  িবষেয়র  ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, মা রা জলার শািলখা উপেজলাধীন সীমাখালী ল এ  কেলেজ
২০১৩-২০১৪ িশ াবেষ একাদশ িণেত পাঠদােনর অ মিত দয়া হয়।  থেক এ িত ােন উ মা িমক পযােয় কা  সং ক
িশ াথ  ভিত হয়িন। ২০১৭-২০১৮ িশ া বষ থেক কােনা িশ াথ ই উ মা িমক পযােয় ভিত হয়িন। ২০১৭ সােল ০৩ জন
পরী াথ  উ মা িমক পরী ায় অংশ হণ কের এবং ০২ জন উ ীণ হয়। এর পের আর কােনা পরী াথ  উ মা িমক  পরী ায়
অংশ হণ কেরিন। 

এমতাব ায়, উপ  সীমাখালী ল এ  কেলেজ িবগত ০৫ বছের উ মা িমক পযােয় কােনা িশ াথ  ভিত না হওয়ায় এবং
উ মা িমক পরী ায় কােনা পরী াথ  অংশ হণ না করায় কন সংি  িত ােনর উ মা িমক পযােয় পাঠদােনর অ মিত
 বািতল করা হেব না তার সে াষজনক কারণ দশােনার জবাব প  জািরর ০৭ (সাত) কমিদবেসর মে  িন া রকারী বরাবর
দািখল করার  জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
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অ , সীমাখালী ল এ  কেলজ, সীমাখালী, উপেজলা-
শািলখা, জলা-মা রা

ক এম র ানী
কেলজ পিরদশক

ফান: ০২৪৭৭৭৬২৬৯৮
ফ া : ০৪২১-৬৮৬৯২

ইেমইল: ic@jessoreboard.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.২৩.০০১.২০.১১/১(৫) তািরখ: ২১ আি ন ১৪২৯
০৬ অে াবর ২০২২

সংর েণর জ  রণ করা হল: 
১) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, মা রা
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, শািলখা, মা রা
৩) উপেজলা মা িমক িশ া অিফসার, উপেজলা মা িমক িশ া অিফস, শািলখা, মা রা
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , কি উটার িবভাগ , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
৫) সকশন অিফসার, অ েমাদন শাখা, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, যেশার
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