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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৫.০০২.১৭.১৩৪ তািরখ: 
০৪ লাই ২০১৮

২০ আষাঢ ়১৪২৫

িবষয:় জ াতীয়করণ তজাতীয়করণ ত   সংসং  মহ া িব ালয়মহ ািব ালয় ,  ,  গা রগা র ,  ,  ন েকাণ ান েকাণ া   এরএর   পদপদ   জনজন।।
: জন শাসন ম ণালেয়র ১৫-০৪-২০১৮ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৫৫.১৫.০২২.১৭-৭৪ নং ারক েল

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জন শাসন ম ণালয়, সংগঠন ও ব াপনা-৬ শাখা হেত জাতীয়করণ ত সং
মহািব ালয়, গা র, ন েকাণার িন বিণত ০৬ জন িশ েকর কা  িশ াগত যা তা নই, স কারেণ িশ কগণেক আ ীকরেণর লে
িশ াগত অ যায়ী কেলজ িশ ক ও অিশ ক কমচারী আ ীকরণ িবিধমালা, ২০০০ এর ৪(২) িবিধ মাতােবক কান পেদ আ ীকরণ করা
যেত পাের,  ০১ জন িশ ক অ েমািদতভােব িবেদেশ অব ান করেছন, ০১ জন অিশ ক কমচারী ইউিজিস’র অ েমাদনহীন দা ল এহসান

িব িব ালয়, উ রা, ঢাকা হেত লাইে রী সােয়ে  িড মা পাস কেরেছ। তার সনেদর হণেযা তা িন পণ ও স কতার িবষয় এবং ০২ জন
কমচারী ৫ম নী পাশ। এ কারেন ০২ জন কমচারীেক আ ীকরেণর কান েযাগ আেছ িকনা এ সকল িবষেয়  মতামত দােনর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
১।

িমক নাম, পদবী ও
িবষয়

িশ াগত যা তার
িববরণ

পাঠদােনর
িবষয়

জ  তািরখ বতমান পেদ
যাগদােনর তািরখ

ম

০১ রম  আেরং,
উপা , ইংেরিজ

এস.এস.িস.-১ম
এইচ.এস.িস.-১ম

াতক (স ান)
ইংেরিজ-৩য়

াতেকা র
(ইংেরিজ)-২য়

ইংেরিজ ১২.০১.৭১ ১৫-০১-১২ কা  িশ াগত যা তা
নই

০২ এ.এম. শিফক-
আল-আিজজ,

ভাষক, ইংেরিজ

এস.এস.িস.-১ম
এইচ.এস.িস.-২য়

াতক (স ান)
ইংেরিজ-৩য়

াতেকা র
(ইংেরিজ)-২য়

ইংেরিজ ২৬.০১.৬৬ ০৫.১১.৯৪ কা  িশ াগত যা তা
নই

০৩ লতান আহেমদ
খান, ভাষক,
ইংেরিজ

এস.এস.িস.-২য়
এইচ.এস.িস.-২য়

াতক (স ান)
ইংেরিজ-৩য়

াতেকা র
(ইংেরিজ)-িসিজিপএ
২.৯৬১

ইংেরিজ ০১.১১.৬২ ১৯.০৫.০৩ কা  িশ াগত যা তা
নই

১



০৪ মা: মিজ র
রহমান, সহকারী
অ াপক,

ািণিব ান

এস.এস.িস.-২য়
এইচ.এস.িস.-২য়

াতক (স ান)
ািণিব ান-৩য়
াতেকা র

( ািণিব ান)-২য়

ািণিব ান ০৬.১২.৬৩ ০৫.১০.৯৩ কা  িশ াগত যা তা
নই

০৫ মা: রিফ ল
ইসলাম, ভাষক
(অথনীিত)

এস.এস.িস.-২য়
এইচ.এস.িস.-২য়

াতক (স ান)
অথনীিত-৩য়

াতেকা র
(অথনীিত)-২য়

অথনীিত ০১.০২.৬৬ ০৩.০৩.৯৩ কা  িশ াগত যা তা
নই

০৬ মা: আ ল মা ান,
ভাষক

(িহসাবিব ান)

এস.এস.িস.-৩য়
এইচ.এস.িস.-২য়

াতক (স ান)
িহসাবিব ান-৩য়

াতেকা র
(িহসাবিব ান)-২য়

িহসাবিব ান ২০.১২.৬৫ ০২.১০.৯৩ কা  িশ াগত যা তা
নই

২। 
িমক নাম, পদবী ও িবষয় িশ াগত যা তার িববরণ পাঠদােনর িবষয় জ  তািরখ ম

০১ মনমথ চৗ রী
ভাষক (পদাথিব ান)

এস.এস.িস.-১ম
এইচ.এস.িস.-১ম

াতক (স ান)
পদাথিব ান-২য়

াতেকা র
(পদাথিব ান)-২য়

পদাথিব ান ০৭.০৯.৬৮ অন েমািদতভােব িবেদেশ অব ান
করেছন

৩।
িমক নাম, পদবী ও

িবষয়
িশ াগত যা তার
িববরণ

পাঠদােনর
িবষয়

জ  তািরখ বতমান পেদ
যাগদােনর তািরখ

ম

০১ ফা ক আহেমদ
তা কদার, ভাষক
(কি উটার িশ া)

এস.এস.িস.-২য়
এইচ.এস.িস.-২য়

াতক (স ান)
রা িব ান-২য়

াতেকা র
(রা িব ান)-২য়
ন ামস কি টার
িডে ামা A+ ২০০০

কি উটার
িশ া

১৬.০১.৭৫ ১৮-০৫-০৩ পিরদশন িতেবদেন
া র নাই, িনেয়াগ

সং ানত কাগজপ  পাওয়া
যায়িন।

০২ মা: আব ল
রািশদ, ভাষক
(অথনীিত ও
বািণিজ ক েগাল)

এস.এস.িস.-২য়
এইচ.এস.িস.-২য়

াতক (স ান)
অথনীিত-২য়

াতেকা র
(অথনীিত)-২য়

অথনীিত ও
বািণিজ ক

েগাল

১১.০১.৭২ ০১.০৬.১৩ িনেয়াগ সং া  কাগজপ
পাওয়া যায়িন।

৪।
িমক নাম, পদবী ও িবষয় িশ াগত যা তার

িববরণ
জ  তািরখ বতমান পেদ যাগদােনর

তািরখ
ম

২



০১ মা: আেনায়া ল
ইসলাম
সহকারী াগািরক

এস.এস.িস.-২য়
এইচ.এস.িস.-২য়

াতক (পাশ)-২য়
াতেকা র

(ইিতহাস)-২য়
িডে ামা ইন লাইে রী
সােয়  িজিপএ ৩.৫

০৭.০৭.৭০ ০১.০১.১১ িনেয়াগ সং া  কাগজপ
পাওয়া যায়িন, ইউিজিসর
অ েমাদনহীন দা ল এহসান
িবি িব ালয়, উ রা, শাখা
হেত লাইে রী সােয়  িডে ামা।

৫।
িমক নাম, পদবী ও িবষয় িশ াগত যা তার

িববরণ
জ  তািরখ বতমান পেদ

যাগদােনর তািরখ
ম

০১ মা: ছােদক আলী, দােরায়ান ৫ম নী ০১.০৭.৬৩ ০৪.১১.৯২
০২ আ ল মাতােলব, মালী ৫ম নী ০১.০৬.৫৮ ০৪.০৭.৯৫

সং ি : বণনােমাতােবক।

৪-৭-২০ ১৮

মহাপিরচালক
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র

মাহা দ রােশ ল ইসলাম
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৫.০০২.১৭.১৩৪/১(৫) তািরখ: ২০ আষাঢ ়১৪২৫
০৪ লাই ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) অ , জাতীয়করণ ত সং মহািব ালয়, গা র, ন েকাণা।
৫) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৪-৭-২০ ১৮

মাহা দ রােশ ল ইসলাম 
উপসিচব

৩


