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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৭.০০১.১৮.১৩৪৭ তািরখ: 
০৪ নেভ র ২০১৮

২০ কািতক ১৪২৫

াপনাপন
িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগেণর অ েল তঁােদর নােমর পাে
বিণত কােস িম া িব িবদ ালেয়র অধীন িনে া  শেত অধ য়েনর অ মিত দান করা হেলা:           
      

িম
ক

                  নাম, পদবী ও কম ল কােসর নাম, িশ াবষ এবং িব িবদ ালেয়র নাম

০১ জনাব মাঃ ওমর ফা ক (০২২৮৭৯)
ভাষক (দশন)
িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ, 
িম া।

Executive Master of Computer 
Application (EMCA) সা কালীন কাস

িশ াবষ: ২০১৭-১৮
িম া িব িবদ ালয়, িম া।

০২ জনাব মাহা দ ইকবাল হােসন 
(০২৪৮৬৬)

ভাষক (ব ব াপনা)
িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ, 
িম া।

Executive Master of Computer 
Application (EMCA) সা কালীন কাস

িশ াবষ: ২০১৭-১৮
িম া িব িবদ ালয়, িম া।

                                                                                                  
শতসমহূ:
ক. িনজ খরেচ উ  কােস অধ য়ন করেবন;
খ. পাঠাদােন িব  ঘটােত পারেবন না;
গ. অধ য়েনর অজহুােত কান ছুিট হণ করেত পারেবন না;
ঘ. অধ য়েনর অজহুােত বদলীর আেবদন করেত পারেবন না;
ঙ. কাস সমাপেনর িতেবদন ও সািটিফেকট-এর কিপ মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ ের দািখল
করেবন। 

০২. এ আেদশ যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

১



৪-১১-২০১৮

মিুশদা শারিমন
উপসিচব
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৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৭.০০১.১৮.১৩৪৭/১(৮)

তািরখ: ২০ কািতক ১৪২৫
০৪ নেভ র ২০১৮

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াতথ  ও পিরসংখ ান বু েরা (ব ানেবইস)
৩) রিজ ার, িম া িব িবদ ালয়, িম া।
৪) অধ , িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ, িম া।
৫) সিচব এর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) জনাব...................................................................................
৮) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২


