গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
শশক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যশমক ও উচ্চশশক্ষা শবভাগ
মাধ্যশমক ও উচ্চশশক্ষা অশিেপ্তর
সসদকন্ডাশর এডুদকশন সসক্টর ইনদভস্টদমন্ট সপ্রাগ্রাম (সসশসপ)
নাং

:

মাউশশ /সসশসপ/২-৪৬৫/pre.voc-voc.edu(পার্ ট-৩)/২০১৯/5812

শবষয়

:

সসশসপ-এর সভাদকশনাল কমটসূশির আওতাভুক্ত শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদন এনটিআরশসএ’র মাধ্যদম শনদয়াগপ্রাপ্ত সেড
ইন্সোক্টরদের স াগোন পরবতী তথ্য সপ্ররণ।

তাশরখ: ০৭/০৬/২০২০ শি.

উপর্য টক্ত শবষদয় অবশিত করা াদে স , মাধ্যশমক ও উচ্চশশক্ষা অশিেপ্তর কর্তটক বাস্তবায়নািীন সসদকন্ডাশর এডুদকশন
সসক্র্র ইনদভস্টদমন্ট সপ্রাগ্রাম (সসশসপ) এর আওতায় মাধ্যশমক প টাদয় সািারণ শশক্ষািারার ৬৪০টি শশক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন
(শবদ্যালয়/মাদ্রাসা) ২০২০ সাল িদত দু’টি কদর সভাদকশনাল সকাস ট িালু িদয়দে। বশণ টত কা টক্রদমর আওতাভুক্ত ৬৪০টি
শশক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন সসশসপ িদত সপ্রশরত িাশিোর পশরদপ্রশক্ষদত সবসরকাশর শশক্ষক শনবন্ধন কর্তটপক্ষ (এনটিআরশসএ) কর্তটক ইদতামদধ্য
সেডশভশিক ৬৭৬ জন সেড ইন্সোক্টর শনদয়াগ প্রোন করা িদয়দে। শনদয়াগকৃত সেড ইন্সোক্টরগদণর মদধ্য অদনদক স াগোন কদরদেন
এবাং অদনদক স াগোন কদরনশন। এদের মদধ্য সকাদনা সকাদনা ব্যশক্ত স াগোদনর পর পেতযাগ করদেন অথবা অননুদমাশেতভাদব
অনুপশিত রদয়দেন মদমট অবশিত িওয়া সগদে। বশণ টত শশক্ষাপ্রশতষ্ঠানসমূদি সেড ইন্সোক্টর শনদয়াদগর লদক্ষয পরবতী পেদক্ষপ গ্রিদণর
শনশমি এ শবষয়ক শবস্তাশরত তথ্য প্রদয়াজন।
এমতাবিায়, এনটিআরশসএ কর্তটক সসশসপ-এর সভাদকশনাল কমটসূশির আওতািীন শশক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন শনদয়াগপ্রাপ্ত সেড ইন্সোক্টরগদণর
স াগোন সাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় তথ্য আগামী 10/০৬/২০২০শি. তাশরদখর মদধ্য সাংর্যক্ত েক সমাতাদবক ই-সমইদল
(sesipvoc640@gmail.com) সপ্ররদণর জন্য অনুদরাি করা িদলা। শবষয়টি অতীব জরুশর।

(প্রদেসর ড. সামসুন নািার)
র্যগ্ম সপ্রাগ্রাম পশরিালক (রু.ো)
সোন: ৯৫৫৩৭১২
প্রিান শশক্ষক/ অধ্যক্ষ/ সুপার
(সসশসপ-এর সভাদকশনাল কমটসূশির
আওতাভুক্ত সকল শশক্ষা প্রশতষ্ঠান)
অনুশলশপ:
১.
সপ্রাগ্রাম পশরিালক, সসশসপ ও মিাপশরিালক, মাধ্যশমক ও উচ্চশশক্ষা অশিেপ্তর, ঢাকা।
২.
আঞ্চশলক পশরিালক (সকল অঞ্চল), মাধ্যশমক ও উচ্চশশক্ষা অশিেপ্তর (তাঁদক এতদ্সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রি শনশিত করদত তাঁর
েপ্তদরর একজন কমটকতটাদক োশয়ত্ব প্রোনপূব টক তাঁর েপ্তদর এতদ্সাংক্রান্ত একটি তথ্যভান্ডার সাংরক্ষদণর অনুদরাি করা িদলা)।
৩. উপ পশরিালক (মাধ্যশমক), সকল অঞ্চল, মাধ্যশমক ও উচ্চশশক্ষা অশিেপ্তর।
৪.
সজলা শশক্ষা অশেসার, সকল সজলা (তাঁদক এতদ্সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রি শনশিত করদত তাঁর েপ্তদরর একজন কমটকতটাদক
োশয়ত্ব প্রোনপূব টক তাঁর েপ্তদর এতদ্সাংক্রান্ত একটি তথ্যভান্ডার সাংরক্ষদণর অনুদরাি করা িদলা)।
৫.
উপদজলা মাধ্যশমক শশক্ষা অশেসার (সকল)

