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৮ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   উ ুউ ু   িব িব ালয়িব িব ালয় ( ( ব াউ িববাউ িব ) ) এরএর   অধীনঅধীন   িব .এডিব.এড   কােসকােস   ভিতরভিতর   অ মিতঅ মিত   দানদান ।।

িবিসএস (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগণ তােদর নােমর পাে  বিণত িব িব ালয় ও কােস ভিতর অ মিত চেয়
আেবদন কেরেছন। আেবদনপ  স হ িবেবচনার জ  তােদর নােমর অ েল বিণত কাগজপ /ত ািদ েয়াজন।

: : ন ংনং ন ামন াম,  ,  পদবীপদবী  ওও  কম লকম ল কােসরকােসর  ন ামন াম,  ,  িব িব ালয়িব িব ালয়   ওও  
িশ াবষিশ াবষ

চািহতচািহত   কাগজপকাগজপ //ত ািদত ািদ

০১. জনাব মেহদী হাসান 
(১৬১৩৪১৩৩০৫৮)

ভাষক (বাংলা)
বা রবান সরকাির কেলজ বা রবান 
পাবত  জলা।

িব.এড
বাংলােদশ উ ু  িব িব ালয় 
(বাউিব), গাজী র।
িশ াবষ : ২০১৯-২০২০

ক) িশ া িত ান ক পে র দান ত 
ভিত িব ি  এবং অফার লটার;
খ) থম িনেয়ােগর কিপ, যাগদােনর কিপ 
(আ েকল ৪৭) ও চা রী ায়ীকরেণর 

াপন;
গ) ণী/অিফস কায েম িব  ঘটেব না 
মেম িত ান ধােনর ত য়নপ ;
ঘ) হালনাগাদ িপিডএস কিপ।

০২. জনাব দীন ইসলাম 
(১৬১৩৪১০৯০৮১),

ভাষক (ইংেরিজ)
নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ 
নামগ

িব.এড
বাংলােদশ উ ু  িব িব ালয় 
(বাউিব),
গাজী র।
িশ াবষ : ২০১৯-২০২০

ক) িশ া িত ান ক পে র দান ত 
ভিত িব ি  এবং অফার লটার;
খ) থম িনেয়ােগর কিপ, যাগদােনর কিপ 
(আ েকল ৪৭) ও চা রী ায়ীকরেণর 

াপন;
গ) ণী/অিফস কায েম িব  ঘটেব না 
মেম িত ান ধােনর ত য়নপ ;
ঘ) হালনাগাদ িপিডএস কিপ।

এমতাব ায়, আেবদনকারীগণ- ক তােদর নােমর অ েল চািহত কাগজপ  যথাযথ ক পে র মা েম িন া রকারী বরাবর
রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল

২২-১-২০ ২০

িবতরণ :
১) জনাব মেহদী হাসান (১৬১৩৪১৩৩০৫৮) ভাষক, (বাংলা) 
বা রবান সরকাির কেলজ, বা রবান পাবত  জলা
২) জনাব দীন ইসলাম (১৬১৩৪১০৯০৮১),  ভাষক 
(ইংেরিজ), নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ, নামগ

মাঃ জিহ ল আলম
উপ-পিরচালক

৮ মাঘ ১৪২৬১



ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৪৬.০১৫.১৮.৮৮/১(৪) তািরখ: ৮ মাঘ ১৪২৬
২২ জা য়াির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অ , বা রবান সরকাির কেলজ, বা রবান পাবত  জলা
২) অ , নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ, নামগ
৩) িপ এ  পিরচালক ( কেলজ ও শাসন/ িশ ণ), মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র বাংলােদশ, ঢাকা।
(পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) সংর ণ নিথ।

২২-১-২০ ২০

ড. নীহার পারভীন 
সহকারী পিরচালক-৪

২


