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উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, রাজবাড়ী জলার পাংশা উপেজলাধীন সরকাির ত পাংশা কেলেজর ভাষক
জনাব আ  ছাঈদ মাহা াদ ল দা রাজশাহী িব িব ালেয়র আরবী ও ইসলািমক ািডজ িবভাগ থেক ১৯৮৭ সােল আরবী
িবষেয় িব.এ. অনাস ( রাল ৪২১) িডি  এবং ১৯৮৮ সােল একই িবভাগ থেক ইসলািমক ািডজ িবষেয় এম.এ. ( রাল ৪৮৫) িডি
অজন কেরন। উে  য, উি িখত বষস েহ রাজশাহী িব িব ালেয় আরবী ও ইসলািমক ািডজ একই িবভাগ হওয়ার কারেণ
এক  অপর র সংি  িবষয় িহেসেব গ  করা হেতা িবধায় অিড া  অ যায়ী এ িবভােগ একজন িশ াথ  আরবী িবষেয় অনাস
িডি  অজন করার পর ইসলািমক ািডজ িবষেয় এম.এ. িডি  অজন করার েযাগ লাভ করত। এরই ধারাবািহকতায় আ  ছাঈদ
মাহা াদ ল দা আরবী িবষেয় অনাস এবং ইসলািমক ািডজ িবষেয় মা াস িডি  অজন কেরন। পরবত েত আ ীকরণ
ি য়ার অংশ িহেসেব তার অ েল ইসলািম িশ া িবষেয় পদ জন কয়রা হয়। আরবী িবষেয় অনাস এবং ইসলািমক ািডজ

িবষেয় মা াস িডি  অজন করায় তার এডহক িনেয়ােগ জ লতার ি  হয়।

এমতাব ায় রাজশাহী িব িব ালেয়র ত য়েনর ত  অ যায়ী জনাব আ  ছাঈদ মাহা াদ ল দােক ভাষক, ইসলাম িশ া
পেদ এডহক িনেয়াগ দয়া যােব িকনা এ িবষেয় মতামত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং  : বণনা মাতােবক।
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সিচব 
সিচেবর দ র
বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন

মাহা দ রােশ ল ইসলাম
উপসিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অ , পাংশা সরকাির কেলজ, পাংশা, রাজবাড়ী।
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৫) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মাহা দ রােশ ল ইসলাম 
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