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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.৩৩.০০৯.১৮.১৬ তািরখ: 
১৩ জা য়াির ২০১৯

৩০ পৗষ ১৪২৫

িবষয়: মহামামহামা   ীমীম  কােটরকােটর  হাইেকাটহাইেকাট  িডিভশেনরিডিভশেনর  রায়রায়  বা বায়নবা বায়ন  সেসে ।।
সূ : পাবনা জলার আটঘিরয়া উপেজলাধীন দেবা র পাইলট উ  িবদ ালেয়র িনেয়াগ া  ধান

িশ ক জনাব মাহববুা খাতুন গং এর িনকট হেত া  আেবদন।

   উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত পাবনা জলার আটঘিরয়া উপেজলাধীন দেবা র পাইলট উ
িবদ ালেয়র িনেয়াগ া  ধান িশ ক জনাব মাহববুা খাতনু গং এর িনকট হেত া  আেবদন এতদসংেগ রণ
করা হেলা । িতিন মহামা  ীম কােটর হাইেকাট িবভােগর িরট িপিটশন নং-৬৪৭৫/২০১৮ এর আেদেশর
আেলােক উ  িবদ ালেয়র িনেয়াগ া  ০৪ জন িশ ক ও কমচারী যথা েম ধান িশ ক মাহববুা খাতনু,
সহকারী াগািরক মাসা দ সািবনা ইয়াসিমন, িন মান সহকারী কাম কি উটার অপােরটর এবং
এমএলএসএস ( নশ হরী) জনাব মা: আলমগীর হােসন  ক বেকয়া দােনর অ েরাধ জািনেয়েছন।

২.০   এমতাব ায়, মহামা  ীম কােটর হাইেকাট িবভােগর রীট িপিটশন নং-৬৪৭৫/২০১৮ এর আেদেশর
পিরে ি েত এবং এম.িপ.ও নীিতমালা-২০১৮ অ সরণপূবক আেবদেনর িবষেয়  পরবতী েয়াজনীয় ব ব া
 হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সংযিু  : বণনামেত

১৩-১-২০১৯

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

অসীম মার কমকার
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭০৬৭২
ইেমইল: as.sec3@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.৩৩.০০৯.১৮.১৬/১(৩) তািরখ: ৩০ পৗষ ১৪২৫
১৩ জা য়াির ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, ঢাকা ।
৩) ধান িশ ক, দেবা র পাইলট উ  িবদ ালয়, আটঘিরয়া, পাবনা।
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