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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০৪৪.২০.৩২৩ তািরখ: 
০৩ ম ২০২১

২০ বশাখ ১৪২৮

িবষয:় জনাবজনাব   আআ   হ া িনফহ ািনফ   এরএর   এমিপওএমিপও  ব া িতলবািতল  কেরকের   জনাবজনাব   িপিপ   আরআর   হ দহ দ   র া লেকরা লেক  এমিপও করণএমিপও করণ ।।
িশ া ম ণালেয়র ারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০৮.২০১১ (অংশ-১).৯২; তািরখ-০২.০৩.২০২১ি . মাতােবক
শর র জলার িঝনাইগাতী মিহলা আদশ িড ী কেলেজ ২০১২ সােল ইংেরিজ িবষেয়র ভাষক পেদ িনেয়াগ পরী ায়
জনাব িপ আর হ দ রা ল ১ম ান এবং জনাব আ  হািনক ২য় ান অিধকার কের। পরবত েত ২০১৯ সােল
িঝনাইগাতী মিহলা আদশ িড ী কেলজ  এমিপও  হেল িত ােনর অ  জনাব হা দ খিল র রহমান ১ম ান
অিধকারী জনাব িপ আর হ দ রা লেক বাদ িদেয় ২য় ান অিধকারী জনাব আ  হািনফেক এমিপও  করান। 

বসরকাির িশ া িত ােনর ( ল ও কেলজ) জনবলকাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা-২০১৮ এর১৮.১(গ) ধারা অ যায়ী
িঝনাইগাতী মিহলা আদশ িড ী কেলেজ ভাষক (ইংেরিজ) পেদ িনেয়াগ পরী ায় ২য় ান অিধকারী জনাব আ  হািনফ
এর এমিপও বািতল কের তদ েল ১ম ান অিধকারী জনাব িপ আর হ দ রা লেক এমিপও  করার জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা। 

৩-৫-২০২১

অ , িঝনাইগাতী আদশ মিহলা িডি  কেলজ, শর র। 

মাঃ আব ল কােদর
সহকারী পিরচালক (কেলজ-৩)

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০৪৪.২০.৩২৩/১(৪) তািরখ: ২০ বশাখ ১৪২৮
০৩ ম ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া ময়মনিসংহ অ ল, ময়মনিসংহ
২) সভাপিত, গভিণং বিড, িঝনাইগাতী আদশ মিহলা িডি  কেলজ, শর র।
৩) জনাব মাঃ আ  হািনফ, ভাষক (ইংেরিজ), িঝনাইগাতী আদশ মিহলা কেলজ, শর র।
৪) িপ আর মাহ দ রা ল, ভাষক (ইংেরিজ), িঝনাইগাতী আদশ মিহলা কেলজ, শর র।

৩-৫-২০২১
মাঃ আব ল কােদর 

সহকারী পিরচালক (কেলজ-৩)
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