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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০৪.০০৪.২১.১৭৮ তািরখ: 
১১ লাই ২০২১

২৭ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় মহ ামামহ ামা   হ াইেকাটহ াইেকাট   িবভাগিবভাগ   হ েতহেত   াা   িরটিরট   িপ শনিপ শন   নংনং--৪১৬ ৯৪১৬ ৯//২০২১২০২১   মামলামামলা   পিরচালনাপিরচালনা   সেসে ।।
     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জনাব মাঃ গালাম িকবিরয়া (সভাপিত, এডহক কিম ), িজ.  কেলজ,
উপেজলা- কাট াদ র, জলা- িঝনাইদহ এর এডহক কিম র সভাপিত পিরবতন সে  মহামা  হাইেকাট িবভাগ িরট িপ শন
নং-৪১৬৯/২০২১ মামলা দােয়র কেরন। মামলার িববরণ িন প:

মামলা নং য সং া  
মামলা

বাদীর নাম কানা িববাদীর নাম

৪১৬৯/২০২১
এডহক কিম র 

সভাপিত 
পিরবতন সে

জনাব মাঃ গালাম িকবিরয়া (সভাপিত, 
এডহক কিম ), িজ.  কেলজ, উপেজলা- 

কাট াদ র, জলা- িঝনাইদহ।

সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া 
ম ণালয় ও ভাইস চ াে লর, জাতীয় 
িব িব ালয়সহ মাট ০৫ ( াচ) জন।

                                                                                 

২।   এমতাব ায়, মহামা  হাইেকাট িবভােগর জনাব মাঃ গালাম িকবিরয়া (সভাপিত, এডহক কিম ), িজ.  কেলজ এর ক ক
দােয়র ত িরট িপ শন নং-৪১৬৯/২০২১  মামলা পিরচালনার িবষেয় পরবত  েয়াজনীয় ব া হণ কের সবেশষ মামলার
ত  এ িবভাগেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১১-৭-২০২১

রিজ ার, জাতীয় িব িব ালয়, গাজী র।

মা: আ ল জিলল ম মদার
সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৪৬৬৮২
ইেমইল: jalil20012@gmail.com

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৩.০৪.০০৪.২১.১৭৮/১(৪) তািরখ: ২৭ আষাঢ ়১৪২৮
১১ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) ত  ও জনসংেযাগ কমকতা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।
৪) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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সহকারী সিচব
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