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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৩১.১৬৯.১৯.২০৩ তািরখ: 
২৬ ফ যা়ির ২০২০

১৩ ফা ন ১৪২৬

িবষয:় এমিফলএমিফল//িপএইচিডিপএইচিড   কােসরকােসর   ভিতরভিতর   আেবদেনরআেবদেনর   অ মিতঅ মিত   দানদান   সং াসং া
উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, িবিসএস (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগন

ােদর নােমর পাে  বিণত িব িব ালয় ও কােস ভিতর অ মিত চেয় আেবদন কেরেছন । িক  ােদর
আেবদেনর সােথ িনে া  কাগজপ /ত ািদ না থাকায় আেবদন িবেবচনা করা স ব হে  না। 

: নং নাম, পদবী ও কম ল িব িব ালয়, কােসর 
নাম ও িশ াবষ

আপি র িবষয়

ক. জনাব মহ  মার
সহকারী অ াপক 
(িহসাবিব ান)
আজম খান সরকাির 
কমাস কেলজ, লনা

রাজশাহী িব িব ালয় 
রাজশাহী

িপএইচ.িড( ণকালীন) 
িশ াবষ : ২০২০-২০২১

০১। সংি  কােস ভিতর অফার লটার।
০২। কাস পারভাইজার ও 
আেবদনকারী ক ক া িরত িসেনাপিসস 
কিপ:
০৩। চা িরেত িনেয়াগপ , 
যাগদানপ , ায়ীকরণ কিপ;
০৪। িপিডএস কিপ;
০৫। কেলেজ পাঠদােন িব ি  হেব না মেম 

িত ান ধােনর ত য়ন।
০৬। ভিত িব ি ।

খ. জনাব শামী ামান 
স জ
সহকারী অ াপক 
(িহসাবিব ান)
আজম খান সরকাির 
কমাস কেলজ, লনা

রাজশাহী িব িব ালয় 
রাজশাহী

িপএইচ.িড( ণকালীন) 
িশ াবষ : ২০২০-২০২১

০১। সংি  কােস ভিতর অফার লটার।
০২। কাস পারভাইজার ও 
আেবদনকারী ক ক া িরত িসেনাপিসস 
কিপ:
০৩। চা িরেত িনেয়াগপ , 
যাগদানপ , ায়ীকরণ কিপ;
০৪। িপিডএস কিপ;
০৫। কেলেজ পাঠদােন িব ি  হেব না মেম 

িত ান ধােনর ত য়ন।
০৬। ভিত িব ি ।

গ জনাব িনগার লতানা
ভাষক (িহসাবিব ান)

আজম খান সরকাির 
কমাস কেলজ, লনা

রাজশাহী িব িব ালয় 
রাজশাহী

এম.িফল ( ণকালীন) 
িশ াবষ : ২০২০-২০২১

০১। সংি  কােস ভিতর অফার লটার।
০২। কাস পারভাইজার ও 
আেবদনকারী ক ক া িরত িসেনাপিসস 
কিপ:
০৩। চা িরেত িনেয়াগপ , 
যাগদানপ , ায়ীকরণ কিপ;
০৪। িপিডএস কিপ;
০৫। কেলেজ পাঠদােন িব ি  হেব না মেম 

িত ান ধােনর ত য়ন।
০৬। ভিত িব ি ।

উে িখত কাগজপ সহ যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন করার জ  অ েরাধ করা হল। 
১
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জনাব মহ  মার সহকারী অ াপক (িহসাবিব ান), জনাব 
শামী ামান স জ সহকারী অ াপক (িহসাবিব ান), জনাব 
িনগার লতানা ভাষক (িহসাবিব ান) আজম খান সরকাির 
কমাস কেলজ, লনা

ড. বীর মার ভ াচা
পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৩১.১৬৯.১৯.২০৩/১(৪) তািরখ: ১৩ ফা ন ১৪২৬
২৬ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ , আযম খান সরকাির কমাস কেলজ, চ াম।
২) পিরচালক/ পারভাইজার, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।
৩) িপএ  পিরচালক, িশ ণ উইং, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
৪) সংর ণ , নিথ।
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মাঃ আেনায়া ল আউয়াল খান 
সহকারী পিরচালক-৩

২


