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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৫.০০২.১৭.১৭০ তািরখ: 
০৭ আগ  ২০১৮

২৩ াবণ ১৪২৫

িবষয:় কয়রাকয়রা   সরকািরসরকাির   মিহলামিহলা   কেলেজরকেলেজর   পদপদ   জনজন।।
: জন শাসন ম ণালেয়র ২৯-০১-২০১৮ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৫৫.১৫.০১৮.১৭-১৯ নং ারক েল

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জন শাসন ম ণালয়, সংগঠন ও ব াপনা-৬ শাখা হেত সরকাির ত কয়রা
মিহলা কেলেজর িন বিণত ০৬ জন িশ েকর কা  িশ াগত যা তা না থাকার কারেণ ০৬ জন িশ কেক িশ ক ও অিশ ক কমচারী
আ ীকরণ িবিধমালা, ২০০০ এর ৪(২) িবিধ মাতােবক কান পেদ আ ীকরণ করা যেত পাের এবং ০১ জন অিশ ক কমচারীর েয়াজনীয়
িশ াগত যা তা  না থাকায় ঐ কমচারীেক কান পেদ আ ীকরেণর ে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 মা: রজওয়া ল
হক, ভাষক,
ইংেরিজ

এস.এস.িস.-১ম
 এইচ.এস.িস.-২য়
 াতক (স ান)
ইংেরিজ-২য়
 াতেকা র
(ইংেরিজ)-৩য়

ইংেরিজ ০৪-০৫-৭২ ০৪-০৯-১১ কা  িশ াগত যা তা
নই

০২ িকরণ চ  িব াস,
ভাষক, রা িব ান

এস.এস.িস.-২য়
 এইচ.এস.িস.-৩য়
 াতক (পাস) -৩য়
 াতেকা র
(রা িব ান)-২য়

রা িব ান ১০-০৫-৬৯ ২৬-০১-৯৮ কা  িশ াগত যা তা
নই

০৩ সনিজৎ মার রায়,
ভাষক, ইিতহাস

এস.এস.িস.-২য়
 এইচ.এস.িস.-২য়
 াতক (পাস) -২য়
 াতেকা র
(ইিতহাস)-২য়

ইিতহাস ১২-০৫-৭৩ ০৭-০২-০৪ কা  িশ াগত যা তা
নই

০৪ মা: ল স,
 সহকারী অ াপক,
ইসলািমক ািডজ

দািখল-৩য়
 আিলম-২য়
 াতক (পাস) -২য়
 াতেকা র (ইসলািমক

ািডজ)-২য়

ইসলািমক
ািডজ

০২-১১-৭৪ ১৭-০৭-২০০০ কা  িশ াগত যা তা
নই

০৫ মা: শিফ ল
ইসলাম, ভাষক
(ইসলািমক ািডজ)

দািখল-২য়
 আিলম-২য়
 াতক (পাস)-২য়
 াতেকা র (ইসলািমক

ািডজ)-২য়

ইসলািমক
ািডজ

২৫-০২-৭৪ ০৭-০২-০৪ কা  িশ াগত যা তা
নই

১



০৬ মা: ন র আলী,
 ভাষক (ইসলােমর
ইিতহাস)

এস.এস.িস.-২য়
 এইচ.এস.িস.-৩য়
 াতক (পাস)-৩য়
 াতেকা র (ইসলােমর
ইিতহাস)-২য়

ইসলােমর
ইিতহাস

০৬-০১-৬৫ ২৬-০১-৯৮ কা  িশ াগত যা তা
নই

২।
িমক নাম, পদবী ও

িবষয়
িশ াগত যা তার িববরণ পাঠদােনর

িবষয়
জ  তািরখ যাগদােনর তািরখ ম

০১ এস, এম, সাঈ র
রহমান
 দশক
(কি উটার
িশ া)

এস.এস.িস.-১ম
  এইচ.এস.িস.-১ম
  াতক (স ান)
অথনীিত-২য়
 কি উটার িডে ামা ড-এ

- ১৫-১১-৭৫ ১৭-১১-০২ কা  যা তা নই।

৮-৮-২০ ১৮

মহাপিরচালক
মা িমক ও উ িশ া অিধদ র

মাহা দ রােশ ল ইসলাম
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৬০৫৬
ইেমইল: govt.college5@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৫.০০২.১৭.১৭০/১(৫) তািরখ: ২৩ াবণ ১৪২৫
০৭ আগ  ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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 , কয়রা সরকাির মিহলা কেলজ, কয়রা, লনা।
৫) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৮-৮-২০ ১৮

মাহা দ রােশ ল ইসলাম 
উপসিচব

২


