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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৫.০০২.১৭.৩২ তািরখ: 
১২ ফ য়াির ২০১৮

৩০ মাঘ ১৪২৪

িবষয়: কয়রাকয়রা  সরকািরসরকাির  মিহলামিহলা  কেলজকেলজ, , কয়রাকয়রা, , খলুনাখলুনা  এরএর  পদপদ  সৃজনসৃজন।।
সূ : জন শাসন ম ণালেয়র ২৯-০১-২০১৮ তািরেখর

০৫.০০.০০০০.১৫৫.১৫.০১৮.১৭-১৮ নং ারক

         উপযু  িবষেয় সেূ া  পে র পিরে ি েত খুলনা জলার কয়রা উপেজলাধীন
জাতীয়করণকতৃ কয়রা মিহলা কেলেজর ০১িট অধ   পদ ায়ীভােব ও ২৬িট িশ ক পদ এবং ১৫িট
অিশ ক পদ অ ায়ীভােব মাট ৪২িট পদ রাজ  খােত সজৃেন স িত াপন কেরেছ। পদ েলার
বতনে ল িনধারণ করা েয়াজন:  

িমক নং পেদর নাম িবষয় পদসংখ া
০১ অধ ০১িট
০২ ভাষক বাংলা ০৩িট

ইেরিজ ০২িট
ব ব াপনা ০২িট
রা িব ান ০৩িট
ইিতহাস ০২িট

ইসলােমর ইিতহাস ও সং িৃত ০২িট
দশন ০৩িট

সমাজিব ান ০২িট
অথনীিত ০২িট

ইসলাম িশ া ০২িট
ভূেগাল ০১িট

িহসাবিব ান ০১িট
গাহ  অথনীিত ০১িট

০৩ শরীরচচা িশ ক ০১িট

০৪ সহকারী াগািরক কাম
ক াটালগার

০১িট

০৫ িহসাব সহকারী ০১িট
০৬ করিণক কাম মু া িরক ০২িট
০৭ অিফস সহায়ক ০৯িট
০৮ পির তা কমী ০১িট

মাট= ৪২িট
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০২।   বিণতাব ায়, খুলনা জলার কয়রা উপেজলাধীন জাতীয়করণকতৃ কয়রা মিহলা কেলেজর ০১িট
অধ  ায়ীভােব ও ২৬িট িশ ক পদ এবং ১৫িট অিশ ক পদ অ ায়ীভােব মাট ৪২িট পদ রাজ
খােত সজৃেনর লে  জন শাসন ম ণালেয়র শতা যায়ী পদ েলার বতনে ল িনধারেণ স িত

দােনর পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১২-২-২০১৮

ভার া  সিচব
অথ িবভাগ

মাহা দ রােশ ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী সিচব

দিৃদিৃ   আকষণঃআকষণঃ  : যু -সিচব, বা বায়ন-২ অিধশাখা, অথ িবভাগ

ারক ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৫.০০২.১৭.৩২/১(৪)

তািরখ: ৩০ মাঘ ১৪২৪
১২ ফ য়াির ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অধ , কয়রা সরকাির মিহলা কেলজ, কয়রা, খলুনা।
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১২-২-২০১৮

মাহা দ রােশ ল ইসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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