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১৯ অ হাযণ় ১৪২৬

িবষয:় এমএম  এডএড   কােসকােস   ভিতরভিতর   অ মিতঅ মিত   দানদান   সং াসং া
উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, সরকাির েলর িন বিণত সহকারী িশ কগণ ােদর নােমর পাে  বিণত
িব িব ালয় ও কােস ভিতর অ মিত চেয় আেবদন কেরেছন। বিণত আেবদন িবেবচনার জ  নােমর পােশ বিণত ত ািদ

েয়াজন।

ঃ নং নাম, পদবী ও কম ল িব িব ালেয়র নাম, কােসর নাম ও 
িশ া িশ াবষ

চািহত কাগজপ / ত ািদ

০১. জনাব িজ এম মা ম িব াহ
সহকারী িশ ক ( ভৗত 
িব ান)
সাত ীরা সরকাির উ  
িব ালয়
সাত ীরা।

বাংলােদশ উ ু  িব িব ালয়
এম.এড কাস

িশ াবষঃ ২০১৯-২০২০

০১। চা ির ায়ীকরণ কিপ;
০২। জীবন া / িপিডএস কিপ;

০২. জনাব ভাস িমলন রায়
সহকারী িশ ক (ইংেরিজ)
জামাল র িজলা ল, 
জামাল র। 

বাংলােদশ উ ু  িব িব ালয়
এম.এড কাস

িশ াবষঃ ২০১৮-২০১৯

০১। িত ান ধােনর অ ায়নপ ;
০২। চা িরেত িনেয়াগপ  ও 
যাগদান প ;

০৩। চা ির ায়ীকরণ কিপ;
০৪। জীবন া / িপিডএস কিপ;

এমতাব ায়, উপেরা  কাগজপ /ত ািদ যথাযথ ক পে র মা েম রণ করার জ  অ েরাধ করা হ’ল। 

৪-১২-২০ ১৯

জনাব িজ এম মা ম িব াহ সহকারী িশ ক ( ভৗত িব ান) 
সাত ীরা সরকাির উ  িব ালয় সাত ীরা।                  
জনাব ভাস িমলন রায় সহকারী িশ ক (ইংেরিজ)             
জামাল র িজলা ল, জামাল র।

মাঃ জিহ ল আলম
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৪৭.০০৭.১৯.১২২৫/১(৩) তািরখ: ১৯ অ হাযণ় ১৪২৬
০৪ িডেস র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ধান িশ ক, সাত ীরা সরকাির উ  িব ালয় সাত ীরা।
২) ধান িশ ক, জামাল র িজলা ল, জামাল র।
৩) সংর ণ , নিথ।

৪-১২-২০ ১৯

মাঃ আেনায়া ল আউয়াল খান 
সহকারী পিরচালক-৩

১


