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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮০.০৮.০০৭.১৭.৩৭২ তািরখ: 
১৫ নেভ র ২০১৮

১ অ হায়ণ ১৪২৫

িবষয়: পাবনাপাবনা  িব ানিব ান  ওও  যিুযিু   িব িবদ ালেয়রিব িবদ ালেয়র  সহকারীসহকারী  অধ াপকঅধ াপক  মামা: : মরুছালীনমরুছালীন--এরএর  অ েলঅ েল
িশ াছুিটেতিশ াছুিটেত  অে িলয়াঅে িলয়া  মেণরমেণর  জজ   ইতঃপেূবইতঃপেূব  দদ   অ মিতঅ মিত  বািতলকরণবািতলকরণ।।

সূ : ারক নং- পািব িব রিজ/সং াপন/িপ.এফ-২৯৭/৭৮৮, তািরখ: ১১/০৭/২০১৮।

            পাবনা িব ান ও যিু  িব িবদ ালেয়র কি উটার সােয়  অ া ড এি িনয়ািরং িবভােগর সহকারী
অধ াপক মা: মরুছালীনেক িপএইচ.িড. স  করার জ  িব িবদ ালয় কতকৃ ম রুকতৃ ছিুটর পির ি েত
মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় কতকৃ গত ০৪ িডেস র ২০১৭ তািরখ অে িলয়া মেণর অ মিত

দান করা হয়। 

২.০         জনাব মা: মরুছালীন িব িবদ ালয় িনধািরত ফরম ােট চিু  স  না কের ও িব িবদ ালয় কতপৃ
থেক চড়ূা  ছাড়প  হণ না কের অে িলয়া গমন করায় এবং ইতঃপূেব হণকতৃ ছিুটেশেষ িব িবদ ালেয়র
চিলত িনয়মা যায়ী হণকতৃ/ ভাগকতৃ ছিুটর সমপিরমাণ সময় সািভস দয়ার িবধান তাঁর ারা িতপািলত না

হওয়ায় গত ২৮.১২.২০১৭ তািরখ অ ি ত িব িবদ ালেয়র ৪৫তম িরেজ ট বাড সভায় তাঁর অ েল িশ া ছিুট
অ েমাদেনর িবষয়িট িবেবিচত হয়িন। উে খ , মা: মরুছালীন গত ০৫.১০.২০১৪ থেক ১৭.১০.২০১৭ তািরখ
পয  িশ াছিুট ভাগ কেরিছেলন।

৩.০         এমতাব ায়, পাবনা িব ান ও যিু  িব িবদ ালেয়র কি উটার সােয়  অ া ড এি িনয়ািরং
িবভােগর সহকারী অধ াপক মা: মরুছালীন-এর অ েল িপএইচ.িড. স  করার লে  মাধ িমক ও উ  িশ া
িবভাগ, িশ া ম ণালয় কতকৃ গত ০৪ িডেস র ২০১৭ তািরখ জািরকতৃ অে িলয়া মেণর অ মিতপ িট
এত ারা বািতল করা হেলা।

৪.০          যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

১৫-১১-২০১৮

উপাচায

সয়দ আলী রজা
যু সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮০.০৮.০০৭.১৭.৩৭২/১(৪) তািরখ: ১ অ হায়ণ ১৪২৫
১৫ নেভ র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) রিজ ার, পাবনা িব ান ও যিু  িব িবদ ালয়, পাবনা।

১



২) জনাব মা: মরুছালীন, সহকারী অধ াপক, কি উটার সােয়  অ া ড এি িনয়ািরং িবভাগ,
পাবনা িব ান ও যিু  িব িবদ ালয়, পাবনা।
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়।
৪) িসিনয়র িসে মস এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া
ম ণালয়।
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