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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২.০২২.১৮.৪৪৬ তািরখ: 
২৮ অে াবর ২০১৮

১৩ কািতক ১৪২৫

িবষয:় এম.িপ.ও.এম.িপ.ও.   বসরকািরবসরকাির   কেলেজকেলেজ   িশ কেদরিশ কেদর   পেদা িতপেদা িত   ওও  বতনবতন--ভাতাভাতা   দানদান   সংেগসংেগ।।
: লালমা য়া মিহলা কেলজ, ঢাকা এর ারক জ/১- ২৫৫০৪, তািরখ: ০৬.০৯.২০১৮ ি : ।

        
            উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত অ াডেভােকট জাহা ীর কিবর নানক, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ , ও সভাপিত,
পিরচালনা পিরষদ, লালমা য়া মিহলা কেলজ, লালমা য়া ঢাকা এর িনকট হেত ে া  ারেক বিণত প  এতদসংেগ রণ
করা হেলা। িতিন লালমা য়া মিহলা কেলেজ সহেযাগী অ াপক ও অ াপক পেদ পেদা িত দান কের স অ যায়ী বতন দান
িবিধ স ত হে  িকনা এবং একই সােথ কেলেজর অভ রীন তহিবল হেত িভেড  ফা  ও া ইিয়  িবধা িনেয় সরকািরভােব

েদয় অবসর িবধা হন করা যায় িকনা স িবষেয়  িনেদশনা কামনা কেরেছন।

      ২.০  এমতাব ায়, অ াডেভােকট জাহা ীর কিবর নানক, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ ,ও সভাপিত, পিরচালনা পিরষদ,
লালমা য়া মিহলা কেলজ, ঢাকা ক ক দািখল ত পে র িবষেয় নীিতমালা যাচাই বক মতামতসহ িতেবদন রেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি : বণনা মাতােবক।

২৮-১০ -২০ ১৮

মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, িশ া 
ভবন, ঢাকা।

মাঃ কাম ল হাসান
উপসিচব

ফান: ৯৫৪০৫১৭

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২.০২২.১৮.৪৪৬/১(৩) তািরখ: ১৩ কািতক ১৪২৫
২৮ অে াবর ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
৩) অ , লালমা য়া মিহলা কেলজ, লালমা য়া, ঢাকা।
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মাঃ কাম ল হাসান 
উপসিচব
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