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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.১৫.০০১.১৯.১৬৭ তািরখ: 
২৪ জনু ২০১৯

১০ আষাঢ় ১৪২৬

িবষয়: জাতীয়করণকতৃজাতীয়করণকতৃ  নােচালনােচাল  কেলজকেলজ, , নােচালনােচাল, , চঁাপাইনবাবগে রচঁাপাইনবাবগে র  এরএর  পদপদ  সৃজনসৃজন  িবষেয়িবষেয়  মতামতমতামত
দানদান।।

সূ : জন শাসন ম ণালেয় সংগঠন ও ব ব াপনা-৬ শাখার ারক নং-
০৫.০০.০০০০১৫৫.১৫.০৩৩.১৮-২২৩ তািরখ-০৬.১২.২০১৮

    উপযু  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত জাতীয়করণকতৃ নােচাল কেলজ, নােচাল, চঁাপাইনবাবগে র
বসরকাির আমেল কমরত ছেক উে িখত ৩জন িশ ক বসরকাির িব িবদ ালয় হেত িড ী অজন

কেরেছন। তােদর সনদ অজনকারী িব িবদ ালয় ও কাস ইউিজিসর অ েমািদত িকনা তা সিঠকতা
যাচাইপবূক  মতামতসহ িতেবদন দয়ার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

িমক নাম, পদবী ও 
িবষয়

িশ াগত যাগ তার িববরণ পাঠদােনর 
িবষয়

জ  তািরখ যাগদােনর 
তািরখ

ম ব

০১ মা: আিজজলু 
হক , ভাষক 
(ইংেরিজ)

এস.এস.িস.-১ম-৯৬
    এইচ.এস.িস.-২য়-৯৮
    াতক (স ান)-৩য়
    -০২
  াতেকা র ৩.৪৭-০৮ 
(নদান ইউিনভািসিট)

ইংেরিজ ০১-১২-৮০১৬.০৪.১৫ নদান 
ইউিনভািসিট 
( বসরকাির 
িব িবদ ালয়) 
হেত মা াস 
িডি  অজন 
কেরেছন।

০২ মাসা: জসিমন 
আখতার, 

ভাষক 
(রা িব ান)

এস.এস.িস.-৩.৭৫-০৬
    
এইচ.এস.িস.-৪.২০-০৮
    াতক 
(স ান)-৩.৪০-১২(এিশয়ান 
ইউিনভািসিট)

রা িব ান০১-০৩-৯১১৬-০৪-১৫এিশয়ান 
ইউিনভািসিট 
( বসরকাির 
িব িবদ ালয়) 
হেত অনাস 
িডি  অজন 
কেরেছন।

১



০৩ মাসা: আেমনা 
খাতুন, শরীরচচা 
িশ ক

এস.এস.িস.-১ম-৯৪
    এইচ.এস.িস.-১ম-৯৭
    াতক (পাস)-২য়-৯৯
    িবিপএড-এ 
৩.৫০-২০১২ (উ রা 
ইউিনভািসিট)

শরীরচচা 
িশ ক

২০-১১-৭৮১১-০৪-১৫উ রা 
ইউিনভািসিট 
( বসরকাির 
িব িবদ ালয়) 
হেত 
িবিপএড 
িডি  অজন 
কেরেছন।

সংযিু : বণনােমাতােবক। 

২৪-৬-২০১৯

চয়ারম ান
চয়ারম ান এর দ র

বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন

রিন চাকমা
িসিনয়র সহকারী সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.১৫.০০১.১৯.১৬৭/১(৪) তািরখ: ১০ আষাঢ় ১৪২৬
২৪ জনু ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অধ , .....................................।
৪) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২৪-৬-২০১৯

রিন চাকমা 
িসিনয়র সহকারী সিচব

২


