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Comments

1 Arrear B519833 MD. HANIF MIA LOCHA JUNIOR HIGH 
SCHOOL

BARGUNA AMTALI অনলাইেনর দাবী এবং ফরওয়ািডং 
এর দাবী স ক হওয়া েয়াজন। 
যথাযথভােব এসএমিস’র আেদশ 
েয়াজন এবং অন ান।

2 Arrear B1048684 MD. AMINUL 
ISLAM

JINNAT ALI MEMORIAL 
SECONDARY SCHOOL

PIROJPUR PIROJPUR 
SADAR

অনলাইন দাবী স ক হওয়া 
েয়াজন। সংযু  রজেুলশেনর 

কিম র আেদশ েয়াজন। ব াংক নন-
য়াল যথাযথভােব েয়াজন এবং 

অন ান ।

3 Arrear N5680468
4

PEROSANTHO 
BRUMO

SYED MOSARAF 
ROSIDA  ACADEMY

BARISHAL BABUGANJ অনলাইেন  যথাযথভােব দাবী হওয়া 
েয়াজন। ফরওয়ািডং যথাযথভােব 
েয়াজন এবং অন ান ।

4 Arrear B512572 SAMARESH HALDER KURIANA GIRL'S HIGH 
SCHOOL

PIROJPUR NESARABAD অনলাইেন  যথাযথভােব দাবী হওয়া 
েয়াজন, সংযু  রজেুলশেনর কিম র 

আেদশ েয়াজন। ব াংক নন- য়াল 
যথাযথভােব েয়াজন এবং অন ান ।

5 Arrear B1026343 ISRAT JAHAN NAZIRPUR CHOTO 
DALIMA HIGH SCHOOL

PATUAKHALI BAUPHAL এমিপওসীট সু ভােব উপ াপন করা 
েয়াজন। অিতির  উে ািলত টাকার 

িবষেয় জলা িশ া অিফসােরর 
যািচত িতেবদন েয়াজন।

6 Arrear B519079 MD  HELAL  UDDIN ABDUL WAHAB 
SECONDARY SCHOOL

BHOLA LALMOHAN রজেুলশেনর সােথ অনলাইেনর দাবী 
স ক ওয়া েয়াজন। ফরওয়ািডং 
স ক হওয়া েয়াজন এবং অন ান ।

7 Arrear N1134438 AL AMIN BHARAT KATI G.R. 
HIGH SCHOOL

JHALAKATHI NALCHITY অনলাইেন দাবী স ক হওয়া 
েয়াজন। ফরয়ািডং স ক হওয়া 
েয়াজন। রজেুলশেন বেকরয়ার টাকা 

উে খ করা েয়াজন। কিম র 
আেদশ েয়াজন এবং অন ান ।

8 Arrear D1013692 SARBESWAR 
BISWAS

SATLA SECONDARY 
SCHOOL

BARISHAL WAZIRPUR অনলাইেন দাবী স ক হওয়া 
েয়াজন। রজেুলশেন বেকরয়ার টাকা 

উে খ করা েয়াজন এবং অন ান ।

9 Arrear B1001195 JANTU MAZUMDER HAZI GONJ 
SECONDARY SCHOOL

BHOLA LALMOHAN জলা িশ া অিফসােরর যািচত 
িতেবদন েয়াজন। ফরওয়ািডং 

যথাযথভােব েয়াজন। রজেুলশন 
যথাযথভােব েয়াজন। সে র/20 
থেক িডেস র/21 পয  
ধারাবািহকভােব এমিপওসীট েয়াজন। 
মাসওয়াির উে ালনকৃত, উে ালনতব  
ও  বেকয়ার পিরমাণ ম ব সহ তেথ  
েয়াজন।

লাই/২০২২ মােস ম র/অ েমাদন না হওয়া আেবদেনর তািলকা ( ল)
(বিরশাল, ভালা, ঝালকাঠী, প য়াখালী, িপেরাজ র ও বর না জলা)


